
PRÁZDNINOVÉ TURNUSY v Koclířově v roce 2015 

I. turnus (cyrilometodějský): tento turnus si můžete prodloužit 

 zahájení v pondělí 29. 6. večer    ukončení v pondělí 6. 7. po snídani 

II. turnus: na tento turnus je možné přijet dříve, ale je možné si jej jakkoliv prodloužit 

 zahájení v pondělí 6. 7. večer   ukončení v pondělí 13. 7. po snídani 

III. turnus: na tento turnus je možné přijet dříve, ale je možné si jej jakkoliv prodloužit 

 zahájení v pondělí 13. 7. večer   ukončení v pondělí 20. 7. po snídani  
IV. turnus: na tento turnus není možné přijet dříve, ale je možné si jej jakkoliv prodloužit 

 zahájení v pondělí 20. 7. večer   ukončení v pondělí 27. 7. po snídani 

Doporučuje včas rezervaci  a proč?  

Současně bude probíhat také dětský turnus - pro děti od 7-14 let (viz níže)  

Zpět do lesů aneb cesta do pravěku    Těší se tým animátorů …  

V. turnus (jubilejní): na tento turnus je možné přijet dříve, ale není možné si jej prodloužit 

 zahájení v pondělí 27. 7. večer    ukončení v pondělí 3. 8. po snídani 

VI. turnus: tento i můžete prodloužit 

 zahájení ve středu 12. 8. večer    ukončení ve středu 19. 8. večer  

V tomto turnusu budou začínat 16. 8. mimořádné exercicie mladých (nejen) WAF, které povede Fr. George Biju 

(pouze pro přihlášené) 
 

Zvýhodněná cena pro I-VI. turnus v uvedených termínech  
Kategorie A: 7 nocí x 290Kč = 2.030 Kč  

Cena je pouze 1.400Kč (630 Kč zvýhodnění) 

navíc pro děti od 3-12 let z této ceny ještě navíc 20% sleva. Tedy pouze 1.120Kč 

Kategorie B: 7 nocí x 190Kč = 1.330 Kč  

Cena je pouze 1.100Kč (zvýhodnění 230Kč) děti 880Kč 

Kategorie C:  7 nocí x 140Kč =  980Kč 

Cena je pouze 850Kč (zvýhodnění 130Kč) děti 680 Kč 

 

Ceník:  

Kategorie A: 290,- Kč na lůžko a den 

Kategorie B: 190,- Kč na lůžko a den 

Kategorie C: 140,- Kč na lůžko a den 

Restaurace Fatima nabízí denní plnou penze pro dospělé i děti nad 12 let za 160,- Kč a pro děti do 12 let za 135Kč. Je 

možné volit i formu polopenze, nebo pouze snídaní, či vlastní stravování (k dispozici je kuchyňka), vše podle 

vlastního zvážení. Všechny ostatní služby během prázdnin jsou pro hosty zdarma. 

 

 

     Zpátky do lesů... 
                                  ...aneb cesta do pravěku 
¨  

                            Přestalo mě bavit už člověkem z města být. 

                                 V téhle kleci z betonu jako všichni lidé žít.  

                                 Tolik zbytečných starostí, tolik zbytečných problémů.... 
  

Co: Dětský turnus   

Kdo: děti od 7 do 14 let    

Kdy: 19. - 26. 7. 2015 

Kde: Koclířov u Svitav 

Cena: 1990 Kč 

Kontakt: Fatimský apoštolát v ČR  

 recepce@cm-fatima.cz  

    tel.: 731 646 800 

 

 Na setkání se těší: O. Pavel, HaFík, Lumpík  

      a tým animátorů 

 

mailto:recepce@cm-fatima.cz

