VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ AL-ANON
PODZIM 2020

TERMÍN:

16.-18.10.2020

MÍSTO SETKÁNÍ:

Ekopenzion Chaloupky Kněžice (https://www.chaloupky.cz/ekopenzion/)
Kněžice 109, 675 29 Kněžice

KONTAKTNÍ OSOBY: Veronika K., telefon: 608313787; vslonice@yahoo.com
Katka K., telefon: 731416162; kate.klabanova@gmail.com
CENA:
Ubytování budova A
budova A, spaní ve vlastním spacím pytli (pokoje 2x10 a 1x5 osob):
dítě i dospělý (za 2 noci) ........................ 300 Kč
Ubytování budova B
Budova B, (4x třílůžkové, 2x dvoulůžkové pokojíky)
dítě 3-15 let (za 2 noci) ........................... 400 Kč + 50 Kč jednorázový příplatek za lůžkoviny
dospělý (za 2 noci) .................................. 500 Kč + 50 Kč jednorázový příplatek za lůžkoviny
Strava
dítě 3-12 let ............................................ 420 Kč
dospělý a dítě nad 12 let ........................ 560 Kč
Registrace ………………………………………….. 100,- Kč
PLATBA:
1) přihlášení na e-mail Veronice (vslonice@yahoo.com) – uvést počet osob, u dětí věk
2) zaplatit zálohu v ceně ubytování a lůžkovin (do 30.9.2020 na účet:
1032445527/6100) var.symbol: číslo Vašeho telefonu a do poznámky uvést jméno
účastníka/ů a město;
3) doplatek na místě (včasné přihlášení vítáno kvůli rozdělení ubytování)

STRAVA:

plná penze (snídaně, oběd, večeře)
v sobotu večer táborák - možnost opékání špekáčků za poplatek (dle počasí)

PROGRAM:

podrobný program bude zaslán do konce října. Na programu se podílí všechny
skupiny. Zájemci, hlaste se prosím Katce (kate.klabanova@gmail.com)

KONTAKTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY:

www.alanon.cz

JAK PŘICESTOVAT:
Ekopenzion Chaloupky Kněžice
Kněžice 109, 675 29 Kněžice
GPS souřadnice: 49.2690467N, 15.7033731E

Pojedete-li vlakem:
Rychlíková stanice Okříšky je vzdálena cca 6 km od střediska (asi 6km, ale po silnici). Pokud
chcete jít pěšky, doporučujeme jít po žluté značce k hájovně Na Kříži a pokračovat po zelené
(asi 10km z větší části lesem)
Pojedete-li autobusem:
Vystupte na zastávce Kněžice, stř. Chaloupky (asi 250 metrů), nebo Zašovice, Nová
Brtnice (asi 500 metrů). Zašovice, Nová Brtnice, rozc. (asi 950 metrů)
Jedete-li autem:
Ze silnice 405 (Třebíč - Jihlava) u obce Nová Brtnice zahněte směrem na Kněžice, šipky Vás
dovedou k ekocentru. Parkoviště u střediska je pro cca 15 aut.

 TĚŠÍME SE NA VÁS! 

