POZVÁNKA NA JARNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ
spolku PRADER – WILLI
KDY

20. - 22. květen 2022

KDE

Camp Velkopařezitý
Řásná 10
588 56 Řásná
www.campvelkoparezity.cz
Mapa zde (pro připomenutí místa Vám, kdo se zúčastňujete již víc let

- motorkáři nás vozili v sajdkách

historických motorek)

O AREÁLU Z WEB STRÁNEK
Camp Velkopařezitý je umístěn asi 1 km za malebnou vesničkou Řásná v hluboké lesnaté oblasti
Jihozápadní části Českomoravské vrchoviny pod jejím nejvyšším vrcholem Javořice (837 m n.m.).
Překrásnou přírodní scenérii zvýrazňují četné rybníky, které v letním období slouží převážně jako
přírodní koupaliště. V těsné blízkosti kempu leží nejvyhledávanější rybník Vysočiny - Velký Pařezitý,
který si díky své poloze přímo v lesním komplexu udržuje vodu vhodnou ke koupání po celé letní
období. Za kempem se nachází rybník Plodový, který je vyčleněn pro rybolov.
Hostinec U čertů a Kiosek u Pařízku zajistí, abyste u nás neznali slova hlad a žízeň!
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování v chatkách (s vlastním WC a koupelnou, minilednicí a varnou konvicí). Na chatce nejsou
vařiče ani nádobí z důvodu bezpečnosti a hygienických opatření. Pokud si budete vařit kafe, čaj, …
vezměte si hrnek s sebou. Příjezd je možný již v pátek 20.5. po 12hod. Večeře se bude podávat
v pátek 20.5. od 19-20hod. Snídaně bude podávána formou talířků.
dospělá osoba - 490 Kč /den, plná penze (120g), vč. Ubytování
dospělá osoba - 390 Kč /den, polopenze, vč. Ubytování
dítě do 10 let - 460 Kč/den, plná penze - poloviční porce (80g), vč. Ubytování
dítě do 10 let - 360 Kč/den, plná penze - poloviční porce, vč. Ubytování
pes – 30Kč/den
Pokud budete chtít pro své dítě do 10 let porci dospělého, tak ho v přihlášce uveďte do kolonky dospělý.
Dítě do 3 let bez nároku na stravu a lůžko – zdarma
Dětské postýlky k zapůjčení nejsou, je třeba si vzít vlastní.
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PROGRAM
Setkání bude rekreační bez odborného programu.
Společné nebo individuální procházky, výlety, táborák v sobotu večer, soutěže pro děti, výměna zkušeností
a jako vždy hezké a veselé zážitky.
Program ještě upřesníme a domluvíme na místě (páteční večer), také podle počasí.
S sebou hole a dobrou náladu.

ZAJÍMAVOSTI V ŠIRŠÍM OKOLÍ
Viz. odkaz zde
Ubytování i stravu budeme hradit na místě v hotovosti.

Přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 15.4.2022 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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