
BENEFIT PRO ČLENSKOU ZÁKLADNU ČAS - ZDARMA pobyt na Klínovci 

Vážené kolegyně, kolegové,  

přijměte poděkování za Vaši práci, kterou jste odvedli v nelehké době. Je to pobyt zdarma v měsíci červenci 

v Háji pod Klínovcem. Velkorysá nabídka majitelů přišla pro vás proto, že společně doufáme, že to pomůže 

a vy všichni, kteří jste pracovali ve velkém riziku, nebo nemohli být se svými blízkými, strávíte alespoň pár 

dní v klidu a načerpáte nové síly. Můžete jet jako rodina, nebo s kolegyněmi a jejich dětmi. Kapacita je 

omezena, proto se přihlašujte co nejdříve. Přejeme vám krásné léto a věříme, že se vám bude pobyt líbit.  

Česká asociace sester spolu s  Háj 97, Loučná pod Klínovcem Tel.: +420 736 630 980 

Podrobnosti k rezervaci i k apartmánovému domu: 

Apartmánový dům - Apartmány IVA - Klínovec se nachází v Háji pod Klínovcem (součást Loučné pod 

Klínovcem) cca 1 km od Skiareálu. Disponuje 7 apartmány v tomto rozložení: 

a) 2 x mezonetový apartmán až pro 6 osob (dvě ložnice 2 plus 2 osoby a rozkládací gauč 

s plnohodnotnými matracemi v obývací části) 

b) 2 x 4 lůžkový apartmán (vždy 2 lůžka plus rozkládací gauč s plnohodnotnými matracemi) 

c) 3 x 2 lůžkový apartmán (rozkládací gauč s plnohodnotnými matracemi) 

Každý apartmán má vlastní soc. zařízení (WC a sprch. kout) a plně vybavenou kuchyňku (varná deska, lednice, 

potřebné nádobí). Objekt disponuje společenskou místností s vybaveným dětským koutkem a učebnou, která 

je využívána i jako společenská místnost až pro 20 osob. Venku je zastřešená pergola s posezením a grilem, 

parkování přímo u objektu. Více detailů včetně fotogalerie a popisu jednotlivých apartmánů naleznete na 

webu. www.apartmany-iva.cz   

Rezervace. V přihlašovacím systému je vyblokován termin od 1.7. do 31.7. 2020 na tuto akci se slevou 100% 

z uvedené ceny. Prostřednictvím webových stránek na záložce rezervace je potřeba udělat rezervaci zvoleného 

apartmánu a počtu dní (min. jsou 2 noci, maximum 7nocí) a při vyplnění rezervace zadáte KOD: prosestricky 

Postup rezervace: slevový kupon lze uplatnit kdykoliv ode dneška do konce července - tzn. udělat rezervaci 

se slevou 100%. Na stránce v rezervacích jednoduše vyberete apartmán, zadáte kód (vynuluje se cena) a 

dokončíte rezervaci.  

 

http://www.apartmany-iva.cz/

