
 

          
     Organizace Spokojený senior – KLAS, z.s. připravila pro prarodiče s vnoučaty 
     a seniory týdenní pobyty v létě a na podzim 2016 – POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA. 

POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY ve věku 4–9 let (mohou jet i starší děti) 

Týden na Vysočině, penzion Kukla 

Termín: 20. 8. – 27. 8. 2016 
Cena: 4.500 Kč pro dítě 4–11 let, děti od 12 let a dospělí 5.500 Kč, dítě do 3 let 400 Kč (bez nároku na 
samostatné lůžko a stravu). 
 
Charakteristika: Penzion Kukla v obci Kuklík se nachází 9 km od Nového Města na Moravě, kam vede 

železnice. Do vesnice vede autobusové spojení.  V prostředí malebné Vysočiny Vás čeká penzion obklopený 

lesy, kde se můžete těšit na tvořivé a poznávací hry, drobné sportování a výšlapy do přírody, posezení  

s kytarou, soutěže, táborák. Do všech aktivit zapojíme i prarodiče. Součástí nabídky je i duchovní program. 

Objekt sám má oplocené zahradní posezení, parkoviště,  5m bazén, hřiště i ohniště, trampolínu, stolní tenis  

i nekuřáckou jídelnu s dětským koutkem. 

Ubytování: Dvou- až čtyřlůžkové pokoje se sociálním zařízením, strava: plná penze s kontinentální snídaní, 

nápoj ke každému jídlu. 

 

REKREAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ POBYTY PRO SENIORY 

Týden pro seniory v hotelu Tálský mlýn, Žďár nad Sázavou 

1. termín: 19. 9. – 24. 9. 2016 (5 dní)   2. termín: 24. 9. – 1. 10. 2016 (7 dní) 
Cena: 5.800 Kč   Cena: 7.900 Kč 

Charakteristika: Místo pobytu se nachází v klidném prostředí v blízkosti přehrady Pilák, kde se můžeme 

věnovat cvičení na čerstvém vzduchu, vycházkám a drobným sportovním aktivitám. Připraven bude také 

doprovodný program, který je zaměřen na poznávání architektury Jana Blažeje Santiniho Aichla, duchovní 

program, lekce nordic walkingu, tréninku paměti, psychomotoriky a zdravotního cvičení, možnost večerních 

posezení s besedou či společným zpíváním. 

Ubytování: Dvoulůžkové pokoje po kompletní rekonstrukci – s vlastním sociálním zařízením, jednolůžkové 

pokoje nejsou z důvodů malé kapacity hotelu možné. 

Strava: Plná penze včetně nápoje ke každému jídlu. 

Doprava: Společná cesta autobusem z Brna a zpět, během níž bude možnost navštívit Porta Coeli 

v Předklášteří u Tišnova a hrad Pernštejn. 

Uzávěrka přihlášek na všechny pobyty:  31. května 2016  

Kontakt a informace: Luboš Herz, koordinátor pobytů, tel.: 736 608 607. 

Věříme, že si některý z nabízených pobytů vyberete, a těšíme se na společně prožité chvíle s Vámi! 

 


