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POZVÁNKA NA JARNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ 

spolku Prader – Willi 

 
KDY 15. - 17. května 2020 

      

KDE  Rekreační středisko Aero Holany 

Holany 84 
470 02 Česká Lípa 2 

 www.rsaero.cz 
 
 
 
 

Rekreační středisko se nachází u Milčanského rybníka 10 km. od České Lípy, 

v malebné krajině Dokeské pahorkatiny a chráněné krajinné oblasti Kokořínsko s lidovou architekturou. 
Areál střediska je v centru unikátní soustavy rybníků s ornitologickou rezervací se vzácnými druhy ptactva a 
vodních rostlin pod patronaci UNESCO. 
Okolí je ideální pro turistiku a cykloturistiku. V nejbližším okolí můžete navštívit obec Holany, zříceninu 
hradu Vítkovec zvanou též Milčany, skalní tvrz Jiljov, přírodní naučnou stezku – romantické údolí Peklo, 
zříceninu hradu Ronov a mnohé další. 
 
V areálu střediska: venkovní bazén o délce 25 metrů, vlastní pláž, pramice, kánoe, 2 hřiště na volejbal a 
nohejbal, plážový volejbal, travnaté hřiště na fotbal (35 x 20 metrů), stolní tenis, minigolf, houpačky, 
klouzačka, 2 trampolíny, přírodní ohniště, vlastní parkoviště. 
 
 

PROGRAM Společné nebo individuální procházky, výlety, táborák nebo disco v sobotu večer, soutěže pro děti, výměna 

zkušeností a jako vždy hezké a veselé zážitky. 
 

Program ještě upřesníme a domluvíme na místě, také podle počasí. 
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  

Ubytování v penzionu v pokojích s umyvadlem, sprchy jsou na patrech, přízemí je bezbariérové včetně 
sprchy a WC. 
 
dospělá osoba  - 490 Kč/1x plná penze vč. ubytování 
dítě od 3 let do 10 let - 450 Kč/1x plná penze vč. ubytování 
dítě do 3 let bez nároku na stravu a lůžko - zdarma 

  
Pes – je možný, ale spíše menší plemena a spíše jen výjimečně (v penzionu jsou všude koberce) 
Cena/den 40 Kč 
 
Poplatek za parkování a „vzdušné“ je v ceně 

 
 

Ubytování i stravu budeme hradit na místě v hotovosti. 

 
Pokud by někdo přijel později nebo odjížděl dříve a nevycházela plná penze, cena za jednotlivá jídla: 
oběd dospělý 110 Kč 
oběd dítě 90 Kč 
večeře dospělý 110 Kč (večeře je také s polévkou) 
večeře dítě 90 Kč 

 
 

ZAJÍMAVOSTI V ŠIRŠÍM OKOLÍ  
 

Hrady a zámky: vodní hrad Lipý V České Lípě, Bezděz, Kokořín, Houska, Střekov, skalní hrad Sloup, 
zámek Zákupy, Lemberk, Velké Březno. 
 
Muzea: vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, sklářské muzeum v Novém Boru a Kamenickém 
Šenově, muzeum železnice v Zubrnicích a Kamenickém Šenově, hasičské muzeum v Novém Oldřichově, 
muzeum Čtyřlístku v Doksech, muzeum a památník K.H.Máchy v Doksech, muzeum čertů v Úštěku. 
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Přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 29. února 2020 na e-mail: ospws@email.cz 

 
Upřesnění programu s dalšími informacemi bude zasláno přihlášeným účastníkům před setkáním. 
 
Případné dotazy na e-mail: ospws@email.cz  
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