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Vážené kolegyně, kolego, 

výbor Moravskoslezského regionu ČAS  

pořádá pro členy regionu 

ve dnech 4. - 6. 10. 2019 

,,IV. RELAXAČNÍ VÍKEND“ 

HOTEL   LÁZNĚ  KOSTELE 

Adresa hotelu: Lázně Kostelec u Zlína, Lázně 493, 763 14 Zlín  

Více informací naleznete: www.hotelkostelec.cz 

 

V ceně balíčku ,, Zadáno pro ženy“ - program A,  je zahrnuto: 

 2x nocleh  (2 - lůžkové pokoje – v přihlášce napište event. s kým chcete být na pokoji) 

 2x polopenze (snídaně a večeře), začínáme večeří a končíme snídaní 

 parkování zdarma 

 Wifi připojení 

 Syrovátková minerální koupel 1x 

 Lymfatická masáž obličeje 1x 
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 Zábal s mořskou řasou 1x 

 Ruční skořicová masáž 1x 

 Zábal s panenským kokosovým olejem 1x. 

V ceně balíčku není zahrnuta -  doprava (vlastní). 

Cena balíčku pro 1 osobu: 3. 432,- Kč. 

Příspěvek: výborem ČAS byl schválen příspěvek – 2.000,- Kč / pro každého 

člena regionu. 

Konečná cena za osobu činí: 1. 432,- Kč. 

Závazné přihlášky: zasílejte na e-mail adresu: renata.tydlackova@nsphav.cz            

termín do 30. 8. 2019. Čím dřív se přihlásíte, tím lépe, kapacita je omezena.       

Přihlášky jsou závazné, přihlášený účastník v případě stornování přihlášky je povinen 

najít náhradníka nebo hradí celou částku. 

Zálohu: 1. 432,- Kč  (zbytek bude uhrazen příspěvkem z regionu ČAS) zasílejte na účet: 

1645287349/0800, variabilní symbol: 8888, ve zprávě uveďte své PŘÍJMENÍ, JMÉNO (je 

nutné pro identifikaci platícího), + s kým chcete být ubytováni na pokoji ( 2- lůžkové 

pokoje). Platbu prosím realizujte nejpozději do 2. 9. 2019! 
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Nezapomeňte vzít s sebou!!!!   

 dobrou náladu 

 v případě nepřízně počasí a touze vyrazit do přírody -  vhodný oděv a obuv 

 pro případy ,,naprosté relaxace“ jsou důležité pouze plavky a pyžamo. 

 

Na společné setkání s Vámi se těší: 

Martina Roskošná 

Renata Tydlačková   

další členky výboru Moravskoslezského regionu. 

 


