
Wczasy brydżowe w Czechach, lato 2016 

Organizator:  klub brydżowy Herold Ostrawa, kontakt: Anna Novotná, BK Herold Ostrawa, ul. 

Gurtjevova 8,  700 30 Ostrava-Zábřeh, tel. +420/737 286 697, e-mail: bk.herold@centrum.cz  

lub  anna@calumite.cz 

Miejsce: hotel Excelsior, 739 91 Horní Lomná 71, strona internetowa: www.excelsior-hotel.cz  

Termin: 22 – 29 lipca 2016 (uwaga: zmiana w porównaniu z latami ubiegłymi, od piątku do piątku) 

Hotel jest położony w Beskidach,  ok. 25 km na południe od Czeskiego Cieszyna. Możliwość wycieczek 

pieszych: rezerwat przyrody Mionší, przekraczające nieco ponad 1000 m n.p.m. szczyty Slavíč, Malý i 

Velký Polom, Javorový, w pobliżu tzw. Trójstyk (miejsce zbiegu granic Czech, Polski i Słowacji), park 

wodny w Istebnej, ścieżka rowerowa w dolinie rzeczki Lomná. 

Liczba łóżek: 60 w budynku hotelowym oraz 40 w 5-osobowych domkach, do których można zabrać 

psa. Cały hotel będzie wyłącznie do dyspozycji uczestników wczasów brydżowych. Możliwość 

nieodpłatnego korzystania z otwartego basenu z podgrzewaną wodą, krytego basenu z podgrzewaną 

wodą i sauny, boiska do siatkówki oraz kortu tenisowego. Za dodatkową opłatą hotel oferuje: 

pomieszczenie do gry w squash’a, kręgielnię i siłownię (dla wczasowiczów 20% zniżki). Można też 

zamówić zabiegi uzdrowiskowe (10% zniżki). W obiekcie znajduje się restauracja, jadalnia oraz tarasy. 

Śniadania typu „szwedzki stół”, obiadokolacja – wybór z 3 dań, codziennie ok. godz. 21.00 mały 

poczęstunek (kanapki). 

Uwaga! Palenie jest dozwolone tylko na tarasach. 

Pokoje, zarówno w budynku hotelowym, jak i w domkach, wyposażone w węzeł sanitarny, a także 

telewizor. 

Cena obejmuje zakwaterowanie, śniadanie + obiadokolacja, wpisowe do wszystkich turniejów. 

Cena dla grających: 5 500,- CZK     Dziecko do lat 12: 3 500,- CZK  

Dla niegrających: 5 200,- CZK 

Opłata za zwierzaka: 100,- CZK/dzień 

Program: 

Piątek wieczorem: zapoznawczy turniej par (maksy) 

Sobota – niedziela  – poniedziałek: 3-sesyjny turniej par (maksy), wszystkie wieczorem 

Sobota – niedziela – poniedziałek – wtorek: turniej teamów (mecze popołudniowe) 

Wtorek wieczorem: turniej par (impy) 

W środę popołudniem turniej mikstowy (maksy) typu „panie proszą panów”, a po kolacji wieczorek 

taneczny 

Czwartek popołudniem indywidual, wieczorem pożegnalny turniej par (maksy) 
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Warunki płatności  

Zaliczkę w kwocie 1000,- CZK proszę przelać w nieprzekraczalnym terminie 28.2.2016, pozostałość do 

31.5.2016 na konto KB Ostrava-Zábřeh, nr rachunku: 94-4353000207/0100. 

Na przelewie należy podać nazwiska osób, za które się płaci!!! 

Rezygnacja złożona po 30 czerwca 2016 skutkuje niestety potrąceniem opłaty manipulacyjnej w 

wysokości 10%. 

Zapraszamy serdecznie – brydżyści  BK Herold Ostrawa 

 

 

 


