Vážené dámy, vážení pánové,
Panský dvůr Telč a Univerzitní centrum Telč pro vás připravili aktivní program v podzimní
Telči, městě UNESCO, na kterém se dozvíte mnohé nejen o historii města, ale budete mít
možnost si zacvičit, namalovat si vlastnoručně hrneček na vyhlášenou keramiku z Maříže,
absolvovat výlet a prohlídku hradu Roštejn a navíc si užijete příjemné chvíle v milé
společnosti, kde jsou vítány i manželské páry.

Termín akce: 23. 9. - 26. 9. 2019
Místo konání: Telč
Ubytování:

Penzion Panského dvora nebo Univerzitní centrum Telč

Doprava:

individuálně, možnost využít autobusové linky z Brna, sleva ve výši 70%

Cena:

2.500,- Kč zahrnuje: ubytování 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji včetně snídaně,
průvodce po Telči, přednášku v UCT, cvičení na zdravá záda s cvičitelkou, výlet
mikrobusem na Roštejn včetně průvodce, průvodce akce po celou dobu pobytu
2.950,- Kč zahrnuje navíc hrneček či talíř z keramiky Maříž, který si vlastnoručně
namalujete a na konci pobytu vypálený odvezete domů
V ceně není zahrnuto vstupné do zámku v Telči a na hrad Roštejn, platí však
slevy pro seniory. Pobyt lze uhradit i z fondů FKSP.
1.450,- Kč cena bez ubytování včetně malování keramiky Maříž

Na pobyt je nutné se přihlásit a uhradit v plné výši do 10. září 2019.
Možné využít i platbu z FKSP

Program akce:
23. 9. pondělí
 individuální příjezd, ubytování 12,00 -18,00 hod.
 15,00 hod. - malování na keramiku Maříž pro přihlášené – Panský dvůr
 18,30 hod. - zahájení akce v restauraci Panský dvůr, večeře, následně informace k pobytu
24. 9. úterý
 10,00 hod. - prohlídka Jezuitských koleji s odborným výkladem
 15,00 hod. - návštěva zámku v Telči – pro zájemce
 16,00 hod. - procházka centrem města s výkladem průvodce
 20,00 hod. - společenský večer v Panském dvoře, prezentace Univerzity třetího věku MUNI
25. 9. středa
 9,30 hod. - odjezd mikrobusem na hrad Roštejn, prohlídka hradu
 14,30 hod. - lekce cvičení pro zdravá záda pod odborným vedením cvičitelky
 20,00 hod. - společenský večer v Panském dvoře, fotokoutek, vědomostní soutěž o ceny
26. 9. čtvrtek
 10,00 hod. - ukončení akce, individuální odjezd
Pro zájemce nabízíme každé ráno cvičení na zdravá záda, pilates vždy v 8,00 hod. v Panském dvoře.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Kontakt: svobodova@panskydvurtelc.cz, tel. 602756300, 564 403 780, www.panskydvurtelc.cz
dotazy směřujte na paní Libuši Vlachovou: tel: 776 276 279, email: vlachova7@seznam.cz,
Platby na účet: 115-7677390217/0100, majitel účtu: Panský dvůr Telč, s.r.o., IČO: 499 76 125

Přihláška na pobyt v Panském dvoře Telč
23. 9. - 26. 9. 2019
Jméno:
Příjmení:
Bydliště:
Kontakt: telefonní číslo:
email:
Úhrada pobytu ve výši 2.500,- Kč nebo 2.950,- Kč (s keramikou Maříž) nebo
1450,- Kč (bez ubytování a s keramikou Maříž) musí být uhrazena na níže
uvedený účet nejpozději do 10. 9. 2019.
K úhradě pobytu je možné i využít platbu z FKSP.

Účet číslo: 115-7677390217/0100
Majitel účtu: Panský dvůr Telč s. r. o., IČO: 499 76 125

Přihláška je platná po zaplacení 100 % z ceny pobytu. V případě zrušení pobytu
Vám bude záloha vrácena po zajištění náhradníka.
Storno podmínky:
15 dnů před odjezdem ……………………. 50% z celkové ceny
od 14 do 4 dnů před odjezdem …………… 85% z celkové ceny
3 dny před odjezdem ……………………. 100% z celkové ceny
Účastník svým podpisem stvrzuje výše uvedené podmínky pobytu.

……………………………………………………..
Podpis účastníka

datum:

