
 

 SLEVA 10% na výše uvedené ceny pobytů bude poskytnuta po nahlášení Vašeho členského čísla.                       

K platbě pobytu můžete využít Fond kulturních a sociální služeb (FKPS) 
 

 ubytování v DBL Standard vč. snídaně (teplý a studený bufet) 

➢ up-grade do pokoje DBL Superior 400 Kč / noc nebo DBL Junior Suite 600 Kč / noc (nutné při rezervaci) 

➢ možnost prodloužení pobytu za poplatek 1.700 Kč / DBL vč. polopenze 

 espresso coffée set s kapslovou kávou (při příjezdu na pokoji) 

 minerální voda 0,75 l (při příjezdu na pokoji) 

 večeře (3-chod. menu nebo bufet) vč. all inclusive nápojů (pivo, francouzské víno, nealko nápoje)  

 1 x (u pobytů na 3 a více nocí 2 x) vstup do hotelového wellness 60 min. (bazén, whirlpool, sauna) 

 1 x celodenní vstupné do venkovního plaveckého areálu Tábor (platí pouze pro pobyty na 2 a více nocí) 

 15% sleva na koupele (pivní, levandulová atd.) a na konzumaci v hotelové restauraci La Cave 

 10% sleva na vstup a zážitkové programy ZOO Tábor (krmení exotických zvířat atd.) 

 10% sleva na vstup do Muzea Lega Tábor a prohlídku filmové zbrojnice Housova mlýna 

 sleva na vstup do Muzea čokolády a marcipánu (10% rodina / 20% jednotlivci) 

 parkování v areálu hotelu za poplatek 50 Kč / noc (není zahrnuto v ceně balíčku) 

➢ možnost garantovaného parkování za poplatek 500 Kč / pobyt (zajištění nutné ihned při rezervaci)  

  

 

 

LETNÍ
DOVOLENÁ 
v LH Hotelu Dvořák Tábor 

    

2.360 Kč / 2 osoby / 1 noc * 

4.220 Kč / 2 osoby / 2 noci 

8.700 Kč / 2 osoby /  4 noci + 1 noc 
      ZDARMA ** 

                                                 V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA: 
 

                     www.lhdvoraktabor.cz  recepce@lhdvoraktabor.cz 
      +420 381 212 221 / +420 601 165 855       Hradební 3037, 390 01 Tábor 

Speciální SLEVA pro Českou asociaci sester 

* možnost rezervace pouze ve dnech neděle - čtvrtek   
     ** možnost rezervace pouze ve dnech neděle - čtvrtek
 N  

Ubytování vč. snídaně pro dítě do 12 let 
na přistýlce se 2 dospělými osobami 

                                        ZDARMA  

Polopenze pro dítě do 12 let   
za příplatek 190 Kč 

 

Ke koupi můžete využít 
Fond kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) 


