Určeno pro zaměstnance výrobních závodů ABB s.r.o.Brno, Hitachi Power Grids Brno,
(včetně členů odborů u zaměstnavatele AB Komponent s.r.o.), rodinám členů ZO OS
KOVO ABB Brno s dětmi, rodinám s dětmi – nečlenům ZO OS KOVO ABB Brno.
Nabízíme pobyt o jarních prázdninách v osvědčeném horském hotelu FRAN, který je situován v krásném
prostředí na hřebeni Javorníků,v nadmořské výšce 1000 m. V hotelu je zdarma k dispozici krytý plavecký
bazén a sauna, sportovní a společenská místnost, bar. Přímo u hotelu je cca 1 km dlouhá, částečně uměle
zasněžovaná sjezdovka, se dvěma vleky. Hřeben Javorníků nabízí navíc zajímavé běžecké trasy. Hotel se
nachází na Slovensku, těsně u hranic s Moravou, upozorňujeme, že platnou měnou je EURO! V hotelu však
lze ale platit i v Kč. Příjezd automobilem je možný jak z Moravy, tak i ze Slovenska (přes obec Makov),
přímo k hotelu se ale přijet nedá, je oddělen sjezdovkou. Z tohoto důvodu, ale i vzhledem k možným
problémům se sjízdnosti a potížím s parkováním doporučujeme společnou dopravu autobusem, která je
zahrnuta v ceně rekreace.

Ubytování:

Ubytování je ve dvojlůžkových a třílůžkových pokojích, s možností jedné
přistýlky, s kompletním sociálním zařízením.

Stravování: Formou plné penze, začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu
snídaní.
Doprava:
V ceně je společná doprava autobusem. Odjezd z centra Brna
Zájemcům, rodinám bez dětí umožníme účast pouze při nenaplněné kapacitě hotelu

Termín:

20.února až 27.února 2021

Cena:(včetně společné dopravy)
Dospělý zaměstnanec a rod. příslušník:
Dospělý člen OS KOVO a rod. příslušník:
Dítě zaměstnance od 10 let do 18let:
Dítě zaměstnance do 10 let:
Dítě zaměstnance do 10 let na přistýlce:

4850,2500,3150,1550,1250,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Plná cena: 5000,-Kč
5000,-Kč
5000,-Kč
3330,-Kč
2630,-Kč

Případné další informace, včetně zpracování cenové nabídky, na sekretariátu ZO telefon
547 152 533, nebo email jiri.bohdan@cz.abb.com, ludmila.stiburkova@cz.abb.com

Závazné přihlášky v jednotlivých DV do 18.1.2021
Na platbu převodem bude vydán pokyn k platbě

! ! V případě následného odhlášení uhradí přihlášený stornovací poplatky ! !

