
PŘIHLÁŠKA - REKREAČNÍ STŘEDISKO Křižanov  21.-24.6.2019 

 JMÉNO____________________________________TEL:___________________ 

JMÉNO____________________________________TEL:___________________ 

DĚTI_______________________________________________datum narození 

       ________________________________________________datum narození 

       ________________________________________________datum narození 

       ________________________________________________datum narození 

Objednávám si: (vybrané označte) 

STRAVA - dospělý           PÁ  		+ oběd + večeře							

				SO					+ snídaně		+ oběd + večeře  

			NE					+ snídaně		+ oběd					+ večeře						 	PO		+ snídaně   + oběd	

STRAVA - děti                PÁ  		+ oběd + večeře							

			SO					+ snídaně		+ oběd + večeře  

		NE					+ snídaně		+ oběd					+ večeře						 	PO		+ snídaně    + oběd	

	---------------------------------------------------------------------------------------------																	
UBYTOVÁNÍ			+ budova	–	pokoj	s	wc	

																												+ budova	–	pokoj	bez	wc	

																												+ chata	-		6	lůžek																					+ chata	2	lůžka														

DATUM	PŘÍJEZDU:																																										DATUM	ODJEZDU:	

Doplňující	informace	k	pobytu,	požadavek:																																																																																																																																																																				

																																																																																																																																									

K		závazné	přihlášce	přikládám	zálohu	ve	výši:_____________________________Kč.																					
Požadovaná	záloha	je	min.	500,-/	na	osobu.	Je	možné	se	domluvit	i	na	nižší	částce,	
nejméně	však	300,-/	na	osobu.		,-																																			.																	

Podpis_____________________________________														Dne____________________________	
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  REKREAČNÍ STŘEDISKO KŘIŽANOV-------INFORMACE 

Od pátku 21.6.  -  možno přijíždět již kolem poledne a objednat si 
i oběd    do neděle 23.6. – oficiální program ukončen  dopolední 
bohoslužbou , ale možno zůstat až 
do pondělí 24.6. - soukromě pro zájemce; nejdéle do oběda  

 

Středisko se nachází na Českomoravské vysočině nedaleko od 
města Křižanov (jižním směrem), a asi 10 km od Velkého 
Meziříčí. 

Ubytování máme zajištěno ve zděné budově (třípodlažní) a ve 
dvou velkých chatách. V budově jsou asi dvě třetiny pokojů 
vybaveny sprchou a WC. Pro zbylé pokoje jsou sprchy a WC 
společné na konci chodby. Pokoje jsou dvou a třílůžkové. Do 
třílůžkového pokoje je možno dostat přistýlku (za cenu 
normálního lůžka). Pokud jde o chaty, tak v každé chatě jsou tři 
pokoje po šesti lůžkách (tři patrové postele) a jeden malý pokojík 
(s jednou patrovou postelí) pro jednu až dvě osoby. Na každé 
chatě jsou umyvadla s teplou vodou, nově vybudované sprchy a 
WC. 

V areálu je několik hřišť (fotbal, volejbal, tenis, košíková apod.) i 
další možnosti vyžití pro děti i dospělé. V těsném sousedství 
areálu je také rybník vhodný pro koupání i k projížďkám na 
lodích. Je možno si také zajednat různé placené zájmové činnosti, 
jako např. využití lanového centra, které je tam trvale 
nainstalované. Více si můžete prohlédnout na webových stránkách 
www.rekreacnistrediska.cz. Podobně jako minule se pokusíme 
zajistit od našeho Royalu lukostřelbu, šipky, lodě apod. 
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CENÍK UBYTOVÁNÍ: 

DRUH UBYTOVÁNÍ 

CENA ZA JEDNU OSOBU NA JEDNU 
NOC 

DOSPĚLÍ 
A DĚTI OD 12 LET DĚTI 3 – 12 LET 

BUDOVA, pokoj s WC 300,- 220,- 
BUDOVA, pokoj bez 

WC 250,- 180,- 

CHATA, 6 lůžkový 
pokoj 230,- 170,- 

CHATA, 2 lůžkový 
pokoj 230,- 170,- 

 

CENÍK ZA STRAVU: 

DRUH JÍDLA 
CENA ZA JEDNO JÍDLO 

DOSPĚLÁ OSOBA DĚTI 3 – 12 LET 

SNÍDANĚ 65,- 50,- 

OBĚD 85,- 60,- 

VEČEŘE 65,- 50,- 
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