
Podporují nás město Svitavy a Pardubický kraj.   

 

 

 

 

Víkendový pobyt s DušeProstorem, z. s. 

Květná Zahrada 
16. – 18. 9. 2022 

Ubytování: areál Květné Zahrady, z. ú., Květná č.p. 40 (www.kvetnazahrada.cz) 

 

Cena pobytu: 1530,- (zaplacení zálohy 800,- předem do 14. 8. 2022) 

V ceně je zahrnuto: ubytování: 2x 500,-, polopenze: 2x 230,- (pátek – večeře, sobota – 

snídaně a večeře, neděle snídaně), pronájem společenské místnosti: 50,-, exkurse po areálu: 

20,- 

 

Strava: bude zajištěná polopenze, sobotní a nedělní oběd si každý zajistí sám – v ubytovacích 

apartmánech je plně vybavená kuchyňka. Ostatní jídlo a pití nad rámec polopenze si proto 

vezměte dle vlastního uvážení s sebou. V Květné je možnost zajít si pro základní potraviny do 

obchůdku v sobotu dopoledne 

 

Orientační program pobytu:  

Pátek: příjezd na místo mezi 15. a 16. hodinou, ubytování, společenské hry, volná zábava 

Sobota: exkurse po areálu, vycházka po okolí, společenské hry, skupinové aktivity, volná 

zábava, táborák 

Neděle: tvořivé aktivity, volná zábava, v brzkých odpoledních hodinách odjezd domů 

• v areálu je možné si individuálně domluvit projížďku na koni, cena je 350,-/hodinu (je 

třeba si případně každý za sebe rezervovat termín, a to s časovým předstihem) 

 

Doprava: každý si zajistí sám (můžeme se domluvit na společném cestování ze Svitav nebo 

Poličky), do Květné lze pohodlně dojet autobusem na trase Polička - Svitavy na zastávku 

Květná hostinec (a odtud cca 700m pěšky) nebo vlakem na trase Polička – Svitavy do stanice 

Květná zastávka (a odtud cca 1,5 km pěšky) 

 

Přihlášení: na pobyt se lze hlásit do neděle 14. 8. 2022 na e-mail duseprostor@gmail.com 

nebo telefonicky na mob. 605 541 805. Po přihlášení obdržíte informace k zaplacení zálohy. 

Na tomto e-mailu a tel. čísle se případně dozvíte také více informací k pobytu.  

Při odhlášení po 14. 8. 2022 bude účtován storno poplatek ve výši 200 Kč. 

 

Maximální počet účastníků je omezený, proto s přihláškami neváhejte!  

Moc se těšíme! 

http://www.kvetnazahrada.cz/
mailto:duseprostor@gmail.com

