Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Elišky Peškové 17, 150 00 Praha 5, tel. 776 721 519, 777 610 827
E-mail : scmp@volny.cz, www.sdruzenicmp.cz

Rekondiční pobyty jsou pořádány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Nabídka rekondičních pobytů na rok 2022

Hotel Bezděz
Hotel Bezděz se nachází necelých 80 km od Prahy. ve Starých Splavech a leží prakticky přímo na břehu
Máchova jezera. Ubytování je ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny samostatným
sociálním zařízením, balkonem a TV se satelitem. V hotelu je k dispozici recepce, směnárna, trezory,
restaurace, denní bar s terasou, minitělocvična se stolním tenisem, kulečník, krytý bazén (18 x 6 m), sauna,
vířivé koupele, masáže a minigolf. Podrobnější informace o středisku najdete na: www.hotelbezdezmachovojezero.cz/

Č.pobytu :

3201
termín :
7.5. - 21.5. 2022
3203
termín :
3.9. - 17.9. 2022
Cena účastníka - pacienta nebo doprovodu ZTP/P : 8.900,- Kč

Hotel Šedý Vlk
Hotel Šedý Vlk je umístěn v centru Harrachova, který se nachází v západních Krkonoších na rozhraní
Jizerských hor a údolí řeky Mumlavy, pod Čertovou horou a patří mezi naše významná horská letoviska.
Ubytování je v hotelu bez výtahu ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením Pobyt je
vhodný pro fyzicky zdatnější klienty, protože hotel nemá výtah. Hotel má bazén.
Podrobnější informace o středisku najdete na webových stránkách www.hotel-sedy-vlk.cz
Č.pobytu :

3202
3205

termín :
termín :

11.6. - 25.6. 2022
15.10. - 29.10. 2022

Cena účastníka - pacienta nebo doprovodu ZTP/P : 8.900,- Kč

Penzion Sola Fide
Penzion Sola Fide je umístěn v centru Jánských Lázní, pouze 350 metrů od lázeňské kolonády a 10 min
od kabinové lanové dráhy na Černou horu. Okolí hotelu je vhodné k rovinatým procházkám po kolonádě.
Dům je bezbariérový s výtahem. Pokoje a koupelny jsou vybaveny tak, aby spolehlivě sloužily tělesně
postiženým i starším lidem. Pokoje jsou 2–3lůžkové. Podrobnější informace o hotelu najdete na webových
stránkách www.solafide.cz
______________________________________________________________________________________
Č. pobytu : 3204
termín:
25.9. - 9.10. 2022
Cena účastníka - pacienta nebo doprovodu ZTP/P

: 8.900,- Kč

+ lázeňský poplatek

Doprava na všechny rekondiční pobyty je vlastní. Pokud někdo z účastníků nebude mít zajištěnou
dopravu, označí na přihlášce a Sdružení CMP pomůže dopravu zajistit.
Upozorňujeme, že na rekondiční pobyt lze vzít psa pouze po předchozí domluvě se Sdružením CMP!
Formulář ke stažení na www.sdruzenicmp.cz
Email: scmp@volny.cz

Pečlivě si vše pročtěte a přiloženou a řádně vyplněnou přihlášku zašlete na výše uvedenou adresu.

Termín uzávěrky přihlášek:
jaro
31.3.2022
podzim 31.7.2022

Údaje o zdravotním stavu musí vyplnit a potvrdit lékař.
Vyplňte pečlivě celou přihlášku a podepište čestné prohlášení!
Při zařazování pacienta na pobyt bude výkonná rada zohledňovat stanovisko lékaře a možnosti ubytovacího
zařízení. Předem upozorňujeme na možnost ubytování ve vícelůžkových pokojích, pokud bude pobyt plně
obsazen. Vyrozumění o zařazení na příslušný pobyt dostanete nejpozději 14 dní před nástupem současně
s poukázkou na zaplacení a s dalšími informacemi. V případě, že pobyt bude již naplněn, budete zařazeni
na místa náhradníků a obdržíte včas zprávu o případném nástupu na pobyt.
Storno podmínky:
Pokud zrušíte svoji účast na pobytu ve lhůtě kratší než jeden měsíc před nástupem pobytu), jsme oprávněni
požadovat po Vás storno poplatek ve výši 50 % z ceny pobytu. pokud zrušíte svoji účast 3 a méně dní
před nástupem, budeme po Vás požadovat stornovací poplatek ve výši 100 % ceny pobytu, pokud nebude
zajištěn náhradník.
Pečlivě zvažte, zda je pro Vás vybraný pobyt vhodný.
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme, kontaktujte nás v úředních hodinách.
Prosíme, nekontaktujte ubytovací zařízení!!! Vše řešte s námi!!!

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.
Vyřizuje: B.Prokopenková
D. Kolací

Kontakt:

Sdružení CMP, Elišky Peškové 17, 150 00 Praha 5

E-mail:

scmp@volny.cz

Telefon:

776 721 519, 777 610 827

Úřední dny:

Pondělí 9-15 hod., středa 9-15 hod.

Webové stránky:

www.sdruzenicmp.cz

Formulář ke stažení na www.sdruzenicmp.cz
Email: scmp@volny.cz

