Jarní prázdniny 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Protože zima pomalu klepe na dveře, je čas myslet na „jarní prázdniny“, které jsou ve skutečnosti,
alespoň tady u nás na horách, ve znamení sněhu a všemožných zimních radovánek pro děti i dospělé…

Proto Vás zveme k prožití jarní prázdniny ve Vašem Horském domově
v Herlíkovicích!!
Čeká na Vás:












ubytování ve třech různých cenových kategoriích,
dle přání polopenze či plná penze, celodenní pitný režim,
sáňkování a bobování v bezprostřední blízkosti Vašeho domova,
sjezdovka pro začátečníky cca 100 m od domova,
pro méně náročné a pro nejmenší několik vleků v 1 km vzdáleném Strážném (zdarma doprava
skibusem od HDH),
pro náročnější plně vybavený moderní Ski areál Herlíkovice (zdarma doprava skibusem od HDH),
příjemný „rodinný areál“ Kněžický vrch na okraji Vrchlabí (zdarma doprava skibusem od HDH),
mnoho kilometrů běžeckých tratí,
slevenky do půjčovny lyžařského vybavení ve Vrchlabí, dále slevy na permanentky ve Strážném
a skupinové slevy do všech tří areálů,
cca 15 km vzdálený Špindlerův Mlýn – další ski areály, aqua park, bobová dráha,
křesťanské prostředí – na každém běhu bude v domově přítomen někdo z našich sester farářek či
bratrů farářů, kteří připraví po snídani a před večeří cca hodinový program pro děti, večerní
zamyšlení pro dospělé a nedělní bohoslužby v místním nádherném secesním kostelíku.

Přijeďte za námi do Krkonoš – těšíme se na Vás!!

 I. termín:

1. 2. - 8. 2. - sestra farářka Debora Hurtová z České Třebové
V pátek 31. 1. 2014 mají děti pololetní prázdniny. Pokud se rozhodnete přijet na
hory již v tento den (tedy o den dříve) a zůstat až do 8. 2., dostanete od nás tuto noc
z pátka na sobotu jako bonus zdarma.

 II. termín:

8. 2. – 15. 2. – bratr farář Lukáš Klíma z Proseče

 III. termín:

15. 2. – 22. 2. – bratr farář Jaromír Strádal z Prahy

 IV. termín:

22. 2. – 1. 3. – bratr farář Tomáš Matějovský z Děčína

 V. termín:

1. 3. – 8. 3. – bratr farář Michal Vogl z Uherského Hradiště

 VI. termín:

8. 3. – 15. 3. – bratr farář Vojen Syrovátka z Vilémova a Opatovic

Ceny platné pro tuto akci:
Ceník dle jednotlivých
budov
Hlavní budova
Vokurka
Vilka

Cena noclehu
se snídaní

Dospělí

360,- Kč

Děti 3 - 12 let

345,- Kč

Dospělí

320,- Kč

Děti 3 - 12 let

305,- Kč

Dospělí

275,- Kč

Děti 3 - 12 let

260,- Kč

Strava

Dospělí

Děti 3 - 12 let

Polopenze

80,- Kč

60,- Kč

Plná penze

150,- Kč

110,- Kč

Dětem od 1 do 3 let věku bez nároku na lůžko a služby bude započtena pouze
"mini strava" + 60,- Kč/dítě/den/plná penze.
Děti do 1 roku mají u nás pobyt zcela zdarma.

Pro dotazy a přihlášení použijte níže uvedený kontakt.
Vedoucí: Petr Bárta
Rekreační středisko ČCE - Strážné 157
543 52 Strážné
horskydomov@e-cirkev.cz
Telefon: +420 499 434 300 nebo +420 499 434 013
Mobilní telefon: +420 604 434 300
WWW: http://www.horskydomov.cz/
GPS: N50°40'12.097'' E15°36'6.25''

