
     Dovolená u Krakonoše (skoro)  zadarm ! 

Atraktivní nabídka příznivcům turistiky, cyklistiky, houbařům i 

milovníkům krásné přírody, památek a všem, kteří rádi dýchají 

čistý vzduch! 

VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov organizuje levné týdenní pobyty během letních prázdnin 2019 v  

klidné části  města, nedaleko centra města - v zrekonstruovaném Domově mládeže – v ulici 

R.A. Dvorského  309. Z Trutnova jsou velmi výhodná spojení autobusem, vlakem nebo 

cyklostezkami do blízkých Krkonoš, Podkrkonoší i do Polska. 

Termíny:                 *29.7. - 4.8. * 5. 8. – 11.8. * 12. 8. -17.8. *  

Příjezdy: zpravidla vždy v pondělí mezi 9:00 -12:00 nebo na základě vzájemné domluvy.  

Odjezdy: vždy v neděli do 10:00   

Cena týdenního pobytu (vč. rekreačního poplatku MÚ) za dospělou osobu:  1 380,- Kč 

                                                                                              za dítě do l5 let:  1 080,- Kč  

Při kratších pobytech je denní taxa za dospělou osobu:  230,- Kč za noc 

                                                                za dítě do l5 let:  180,- Kč za noc 

Ubytování: Ve 12 x 2lůž., 4x 3lůž., 1x 4lůž. pokojích s nadstandardním vybavením, nové 

umývárny při pokojích, nové kuchyňky (sporáky s varnými deskami, kuchyňským vybavením 

(varné konvice, mikrov.trouby, lednice), klubovny s barevnou televizí, DVD přehrávači, 

parkování v těsné blízkosti DM, stravování  samostatné!!!! 

  

Tipy na výlety:  Krkonoše, Vrchlabí - expozice KRNAP, Pec pod Sněžkou – bobová dráha, 

Jánské Lázně- lanovka na Černou horu, rozhledna „ Korunami stromů“, kolonáda, lanové 

parky, terénní koloběžky, Adršpašsko - Teplické skály, vojenské pevnosti Babí, Dobrošov, 

Stachelberg, zámky Náchod, Ratibořice, Nové Město nad Metují, Opočno, Kuks – skvost 

baroka, Dvůr Králové – ZOO - nové pavilony Safari, výlety do Polska. 

Koupání: - trutnovské koupaliště l0 minut od DM, rekreační oblast Dolce cca 3 km od 

Trutnova, blízký aqvapark - Špindlerův mlýn aj. 

 

Rezervační  přihláška k prázdninovému pobytu v DM SZŠ Trutnov v roce 2019 

Termín pobytu: od………….do......    Počet dosp. osob.............dětí.......... 

JMÉNA PŘIHLÁŠENÝCH                  ADRESA                               DATUM NAROZENÍ   ČÍSLO OP 

     

1.     

     

2.     

     

3.     

     

4.     

     

Prosíme uvést kontakt na Vaše telef. číslo a adresu (vč. e-mailu)!  

 

Více přihlášek možno okopírovat pro Vaše přátele či známé. Odešlete vyplněnou přihlášku 

spolu s kopií dokladu o úhradě pobytu na adresu školy. Platbu Vašeho práz. pobytu proveďte 

bankovním převodem na Komerč. banku Trutnov ( č.ú. 25137601 / 0100) nebo složenkou co 

nejdříve, nejdéle však do 21. 6. 2019. Úhradu pobytu vám potvrdíme jako 100%ní rezervaci. 

Samozřejmě Vám rádi podáme jakékoli další informace tak, abychom Vám umožnili u nás 

prožít pěkné chvíle Vaší dovolené. 

telefon : 601 365 513 - DM                                   ved. vychovatelka: Iva Kvasničková 

                                                                                         VOŠZ,SZŠ a OA Procházkova 303 

 kvasnickova@szstrutnov.cz                                                 541 01 TRUTNOV      

mailto:kvasnickova@

