
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
Klub PAPRSEK

se sídlem ve Vyškově, Tyršova 142/29,  682 01 Vyškov
vám nabízí

červencový  týdenní  rehabilitačně  ozdravný  prázdninový  pobyt  pro  zdravotně  postižené  děti
a mládež. Pobyt bude probíhat na známém a příjemném místě v rekreačním středisku REVIKA

Vizovice.
REVIKA se  nachází  uprostřed  krásné
přírody Vizovických vrchů, 3 km jižně od
Vizovic, brány Valašského Království.
V areálu jsou k dispozici 3 hřiště, tenisový
kurt, venkovní bazén, minigolf a ohniště.
Ubytování je zajištěno ve větších chatkách
–  kapacita  jedné  chatky  je  12-17  míst,
4 pokoje  +  soc.  zařízení  a  hala  na
posezení.

Na  stravu  (5x  denně)  se  dochází  do  jídelny  v  hlavní
budově.  Všude je  bezbariérový vstup.  V budově je
velký sál s parketami – univerzální, dá se využít pro
taneční aktivity, cvičení, hry i školení apod.
….a téma??? „Souboj TITÁNŮ“

Srpnový  týdenní  rehabilitační/ozdravný
prázdninový  pobyt  bude  probíhat  na  zatím
neznámém  místě  v  rekreačním  středisku
VYHLÍDKA u Blanska.
VYHLÍDKA se  nachází  2km  nad  městem
Blanskem  v  rekreační  oblasti  Češkovice,
obklopené  krásnou

přírodou Moravského krasu.
Ubytování  je  ve  dvou  až  šesti  lůžkových  pokojích  s  balkonem  nebo
terasou.  Na  každém  pokoji  je k  dispozici  koupelna  se  sprchovým
koutem  a  toaleta.  Budova  je  bezbarierová  s  výtahem.   Strava  je
zajištěna 5x denně.  Kolem střediska je  dost  volného prostoru na
hraní,  včetně  rybníku  na  koupání  …  a téma???  „Fantastická
zvířata“ aneb Jak najít kouzelné bytosti …

Kontakt: rekreační středisko REVIKA, Lázeňská 1 035, 763 12 Vizovice
tel. 577 452 733, 737 534 439       http://www.revika.cz

GPS 49°19'69.944"N, 17°84'20.475"E

Kontakt: rekreační středisko VYHLÍDKA, Češkovice 158, 678 01 Blansko
tel.: 516 415 080, 733 745 329      http://www.vyhlidka-blansko.cz

GPS 49°22'42.687"N, 16°40'35.046"E 

Na pobyt budeme brát přednostně členy organizace, kteří mají uhrazen členský
příspěvek na rok 2018, poté pak dle data dodání přihlášky ostatní přihlášené.

Barva trička: červenec-není třeba; srpen-bílé – každý účastník si ho zajistí sám.

Žádáme klienty vozíčkáře (majitele osobních vozidel), aby se na střediska dopravili sami!Žádáme klienty vozíčkáře (majitele osobních vozidel), aby se na střediska dopravili sami!
Do autobusu potřebujeme uložit větší rehabilitační pomůcky.Do autobusu potřebujeme uložit větší rehabilitační pomůcky.

DĚKUJEME za pochopení.DĚKUJEME za pochopení.

http://www.revika.cz/
http://www.vyhlidka-blansko.cz/

