STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, BLATNÁ
Vám nabízí REKREAČNÍ POBYT ve svém ubytovacím zařízení v době od 3. července do 24. července 2021.
Pobyt je organizován ve třech turnusech (vždy od soboty) takto:
3. 7. – 10. 7. 2021
10. 7. – 17. 7. 2021
17. 7. – 24. 7. 2021
Cena plné penze pro dospělého za jeden turnus................................................................................................. Kč 3.780,pro dítě d o l 2 let za jeden turnus ..................................................................................................................... Kč 3.052,Cena polopenze pro dospělého za jeden turnus.................................................................................................. Kč 3.010,pro dítě d o l 2 let za jeden turnus ..................................................................................................................... Kč 2.632,Cena za pobyt dětí do 2 let věku (není-li poskytováno stravování a lůžko) za jeden turnus ................................. Kč 350,Poplatek za rekreační pobyt, jehož poplatníkem jsou ubytované osoby a j e odváděn MěÚ Blatná, je již obsažen
v ceně za rekreační pobyt. Škola je plátcem DPH, uvedené ceny jsou včetně DPH.
Město Blatná leží na spojnici měst České Budějovice a Plzeň, 100 km od Prahy, 25 km od Strakonic a 22 km
od Písku, v mírné pahorkatině s lesy a rybníky. Známý je blatenský vodní zámek, zámecký park (možnost
prohlídky), místní lihovar (možnost exkurze pro skupiny s ochutnávkou místních lihovin).
Areál školy se nachází na okraji města uprostřed zeleně, v sousedství zámeckého parku a nabízí ideální
podmínky pro hry dětí, sport i klidné posezení.
Nabízíme:
 ubytování v kompletech (buňkách) skládajícího se z dvoulůžkového a třílůžkového pokoje, sprchy a wc
 stravování v jídelně školy spojené chodbou s ubytovacím zařízením
 občerstvení – restaurace s občerstvením přímo v budově
 sportovní vyžití v areálu (stolní tenis, hřiště na fotbal, nohejbal a volejbal, biliár, stolní fotbálek), tenisové kurty
nedaleko našeho areálu
 možnost využívání internetu (WI-FI zdarma pro ubytované rekreanty)
 výborné podmínky pro houbaření, pěší i cykloturistiku (možnost zapůjčení kol v infocentru na náměstí), rybaření
 možnost koupání v místním venkovním plaveckém stadionu i v blízkém okolí: venkovní bazén, rybníky, bazény
v Písku, Strakonicích a vodní areál (tobogán) v nedalekých Horažďovicích, malý bazének i v Mačkově (cca 3km) pro
skupinky 6-8 osob (vodní a vzduchové masáže, malý tobogán pro děti) tam i možnost jízdy na koni
 možnosti výletů:
o Orlík – zámek, Zvíkov – hrad, výletní plavba lodí mezi hradem a zámkem
o Strakonice – město dudácké tradice, Strakonický hrad, pivovar
o Hluboká nad Vltavou – zámek, galerie, lovecký zámeček Ohrada, ZOO
o České Budějovice – krajské město, možnost vystoupat na Černou věž, pivovar Budvar atd.
 vlastním autem lze navštívit blízké Bavorsko
 parkování vozidel rekreantů je zajištěno zdarma v areálu rekreačního zařízení
 z hygienických důvodů nelze ubytovat psy ani jiná zvířata

Storno poplatky
V případě odhlášení rekreačního pobytu Vám bude účtován storno poplatek ve výši:
- méně než 30 dní před nástupem
500,- Kč
- méně než 14 dní před nástupem
1000,- Kč
V případě předložení lékařského potvrzení nebude storno poplatek účtován zmiňované osobě.
Bližší informace vám rádi poskytneme na adrese:
Střední odborná škola
V Jezárkách 745
388 17 Blatná
telefon:, 383 412 213, 720 146 372
e-mail: voracka@blek.cz, rekreace@blek.cz
Objednávku rekreace oddělte a zašlete, prosím co nejdříve, na uvedenou adresu (případně objednejte mailem).
__________________________________________________________________________________________
Objednávka rekreačního pobytu v SOŠ Blatná
Termín: .................................................................................................................... Počet osob: .............................
Jméno a příjmení: ....................................................................................................................................................
Adresa (telefon, mail): ............................................................................................................................................
Platbu provedu (nehodící škrtněte): a) fakturou; b) převodem z účtu; c) složenkou
(závazné přihlášky s poukazem na rekreaci Vám zašleme).

