Janské Lázně 2006
Rádi bychom vás pozvali na tradiční (již osmý ročník)  společné zimní dovolené v rekreačním zařízení SOLA FIDE v Janských Lázních, kde jsme pro vás zajistili dostatečný počet pokojů v termínu 
Od soboty 11.3. do pátku 17.3.06
·	Ubytování je ve dvoulůžkových (a několika třílůžkových) pokojích (většinou mají pokoje koupelnu a WC, některé pokoje mají přistýlky, k dispozici jsou 3 dětské postýlky). Místa je dost, přesto pokud by se nedostávalo, je možné ještě dát na některé pokoje molitany (kdo by chtěl být v pokoji se třemi postelemi ve čtyřech, je to také řešení — hlavně pro ty z nás, kdož mají menší a skladnější děti). 
·	Stravování v ceníku je cena polopenze, odběr stravy je možné na místě domluvit podle potřeby (začíná se večeří 11.3. a končí obědem 17.3.). 
·	Při obsazování jednotlivých pokojů se budeme snažit vycházet z vašich přání, a proto bychom rádi požádali ty z vás, kteří pojedou sami nebo naopak ve větším počtu, aby věnovali pozornost té části níže uvedeného dotazníku, kde je možné uvést, s kým si přejete být ubytovaní).
·	Cena za pobyt: pod tímto textem je tabulka, kde je ceník, podle kterého si můžete spočítat cenu pobytu. V tomto roce SOLA FIDE požaduje zálohu na pobyt ve výši 1000 Kč na osobu. 

V nastávající sezóně nabízíme pobyt pouze s polopenzí. Snídaně budou probíhat v čase 7.30-9.30 hod, večeře 17.00-18.30 hod. Ubytování bude připraveno v sobotu po 14. hod, pobyt začíná společnou večeří v 18 hodin.

SOLA FIDE - Ceník 2006
Ceny


osoba nad 12 let
250,-Kč /noc
60,- Kč jednotlivé jídlo (snídaně/večeře)
dítě od 3 do 12 let
180,-Kč /noc
55,-Kč snídaně, 45,- Kč večeře
dítě do tří let (včetně)
  30,-Kč /noc

pobytová taxa
  15 Kč  dospělá osoba/den


Prosíme, abyste v případě zájmu o tuto dovolenou vyplnili zde uvedený anketní lístek (předběžnou přihlášku) a odevzdali jej sborové sestře nejpozději do 2. prosince.
Jméno a příjmení
Věk
Mám zájem o dětskou postýlku (ano/ne)


















Rád bych byl(a) ubytován(a) s: 


