
POBYT SO ZÁBAVOU NA LIPTOVE! 

 
Liptovský Ján, 9. júla 2017 - 16. júla 2017   

Relax hotel AVENA  
 

 
Rekondičný a vzdelávací pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom  

organizuje Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku 
 

 
Ak máš chuť sa zabaviť, naučiť plávať, relaxovať.... príď medzi nás. Bude pripravený program pre deti aj rodičov. 
Tešia sa na Vás opäť Aďa a Robo, nestarnúci skaut Peťo, veselá Janka, a prídu aj ďalší hostia. Radi medzi nami 
privítame aj nováčikov s DS! 
 
Uzávierka prihlášok je už 15. apríla 2017!  
Prosím záujemcov, aby obratom vyplnili prihlášku a poslali ju na uvedenú adresu.  
Izby sa budú zapĺňať podľa došlých vyplnených prihlášok! Všetky sú so sociálnym zariadením. 
 
Pobyt na 7 nocí s plnou penziou vrátane neobmedzeného vstupu do bazénu. 
Pobyt je možný v izbách 2, 2+1 a v apartmánoch 2+2 s možnosťou prístelky. 
V cene je tiež bazén, parkovanie, WiFi, možnosť bezplatne využívať vonkajší zábavný areál . 
 
254 € za dospelú osobu s plnou penziou  
177,80 € za dieťa nad 15 rokov na prístelke s plnou penziou (ponuka pre dieťa s Downovým syndrómom) 
Prvé dieťa do 15 rokov na izbe obsadenej 2 dospelými osobami zdarma 
Druhé dieťa do 15 rokov na izbe obsadenej 2 dospelými osobami 154 € 
Deti do 4 rokov bez služieb zdarma 
V cene nie je zahrnutý miestny poplatok obci 1 Eur/deň pre dospelé osoby. Držitelia preukazov ZŤP/ ZŤP-S sú 
od tohto poplatku oslobodení. 

Cena zahrňuje ubytovanie v hoteli AVENA www.hotelavena.sk, plnú penziu - raňajky a večere formou švédskych 
stolov, na obed je výber z dvoch jedál. Možnosť diétnej stravy - označiť v prihláške.  

Súčasťou hotela je detské ihrisko, bazén 10 x 5 m s protiprúdom, detský kútik, WiFi, možnosť zapožičania športových 
potrieb, parkovanie pred hotelom bezplatne. 

SDS prispieva platiacemu členovi SDS minimálne 33,- EUR na človeka s DS, len na jeden pobyt v r. 2017!  
Program bude opäť bohatší: plávanie, hry, tvorivé dielne nielen pre deti, výlety, rozprávky... Podrobnejší program 
bude upresnený v liste mesiac pred pobytom. Doprava: individuálna  
Platba za pobyt: záloha 33,- EUR za rodinu do 30. 4. 2017 na číslo účtu spoločnosti Downovho syndrómu 
VÚB 165731012/0200, variabilný symbol 012017, (IBAN: SK61 0200 0000 0001 6573 1012 
BIC: SUBASKBX) + uviesť do správy pre prijímateľa meno účastníka s DS, doplatok v hotovosti na mieste.  
Pozor! V prípade zrušenia Vašej účasti na pobyte si hotel účtuje storno poplatok. 
Na ďalšie otázky odpovie: Robo Lezo, tel. 0907 887 077, e-mail: rlezo@softip.sk, večer.  
Vyplnené prihlášky obratom zašlite na adresu: Ing. Róbert Lezo, Lipského 3, 911 01 Trenčín                                                                                                                                                                                                                           
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Záväzná prihláška na pobyt  
9. 7. – 16. 7. 2017 

 

meno a priezvisko dieťaťa s DS ….................................................................   dátum nar.............................................. 

meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu) …............................................................................ 

presná adresa …...................................................................................................   PSČ................................................ 

telefón/mobil....................................................   e-mail ….......................................................  

počet dospelých …..............   počet súrodencov dieťaťa s DS......................   diétna strava.......................................... 

deti do 4 r.: ...............               deti do 15 r.: .............            

                        podpis....................................................

http://www.hotelavena.sk/

