
a Veronika Fránová, instruktorka aerobiku, fitness, pilates                            

a dalších cvičebních forem Vás zvou na 

LLLEEETTTNNNÍÍÍ   SSSPPPOOORRRTTTOOOVVVNNNÍÍÍ   PPPOOOBBBYYYTTT         
ppprrrooo   ddděěětttiii   iii   dddooossspppěěělllééé   

ve sportovním a rekreačním areálu                              

„HOTEL ROHANOV“ na Šumavě  

       17.-23. července (týdenní pobyt)      

                     a 20.-23.července ( prodloužený víkend ) 
 

       ssspppooouuussstttaaa   mmmooožžžnnnooossstttííí   ssspppooorrrtttooovvvnnníííhhhooo   vvvyyyžžžiiitttííí   iii   ooodddpppooočččiiinnnkkkuuu – kromě cvičebního programu 

množství stezek pro pěší i cykloturistiku, krásné přírodní koupaliště -1 km !! 
 

     UBYTOVÁNÍ:  1)  POKOJE v hotelu se sociálním zařízením i bez, příp. APARTMÁN  pro 5 osob 

                2)  BUNGALOVY -5--ti lůžkové  (WC, sprcha, 2 pokoje, 5-lůžek)                   

SPORTOVNÍ  VYŽITÍ:  dostatek zeleného travnatého prostranství pro hry, dětské hry i relaxaci, hřiště s umělým 

povrchem -  tenis, nohejbal, volejbal; stolní tenis, šipky, kroket, petang; travnaté hřiště – líný tenis, badminton; 

dětské hřiště…. možnost zapůjčení grilů, ohniště pro společné posezení… PARKOVIŠTĚ ZDARMA, WIFI též   
 

CVIČEBNÍ  PROGRAM :  2- 3 lekce denně  - dle libosti a nepovinně!!    

 dopoledne, navečer a večer; přes den volný program dle vlastního uvážení 

aerobní formy a posilovací lekce - STEP AEROBIC,  POWER STEP, BODYFORMING, INTERVAL 

TRAINING, KRUHOVÝ TRÉNINK, DANCE…  pomalé formy cvičení  - PILATES, POWER JÓGA,  

CVIČÍME PŘÍMO V AREÁLU NA HŘIŠTI S UMĚLÝM POVRCHEM   

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ KRYTÝ PROSTOR NA CVIČENÍ ZAJIŠTĚN !!!  
 

PRO DĚTI: SOUTĚŽE, HRY, TANCE, ZPĚVY  

TIPY NA VÝLETY: Rozhledna Javorník, Hrad Kašperk, Kašperské Hory, Zadov (10 km), Volyně, Povydří…  

CENA :   v ceně je ubytování, celodenní stravování vč.pitného režimu, cvičební program  

CENÍK  dospělý cvičící  dospělý necvičící  děti do 3 let  
děti 3-10 let  

děti 11-15 let  

prodl.víkend  2490,-  1990,-Kč  zdarma  1490,-  1590,-  

týdenní pobyt  4690,-  3690,-Kč  zdarma  2990,-  3190,-  

Záloha při přihlášení pro rezervaci místa: 2000,-Kč/týdenní pobyt ; 1200,-Kč/víkend (při zrušení rezervace 25 

a méně dnů před začátkem pobytu se tato záloha nevrací. Neplatí při zajištění náhradníka) Doplatek do 30.6. 

Úhrada: v hotovosti na hodinách cvičení nebo převodem na účet  č. 735302309/0800 

Přihlášky a info: Veronika Fránová, tel: 724 023 632; e-mail: veronika.franova@centrum.cz 

Přihlášky prosím do 30.4. 2017   

aktuální  info: www.fitclubveronika.estranky.cz   Facebook: Fit Club Veronika 

- bližší informace a foto ubytování i areálu najdete na www.hotel-rohanov.cz 
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