
POBYT s Ivankou Adamcovou 

BRNO v Adventní čas 

8. – 13.12. 2020 

   

 

Místo setkání: 7NIGHTS Apartments 

Komfortní apartmány v historickém centru Brna, Dominikánské nám. 187/5 

POBYT se koná v době, kdy jsou v plném proudu brněnské adventní trhy s bohatou nejen kulturní 

nabídkou.  

UBYTOVÁNÍ:  

Apartmány jsou umístěny v budově na Dominikánském náměstí – u Nové radnice a barokního 
kostela sv. Michala. Náměstí Svobody je odsud pár kroků. V těsné blízkosti se nachází katedrála sv. 
Petra a Pavla i hrad Špilberk.  Komfortní apartmány jsou situované v samém srdci města Brna.  V 
některých útulných dvoulůžkových pokojích je pro větší pohodlí a relax umístěna mimo jiné pohovka 
či křeslo. Nově nabízíme i pokoje v prostorných čtyřpokojových bytech. Hostům je k dispozici plně 
vybavená kuchyně. Samozřejmostí je koupelna se sprchovým koutem a WC, které jsou společné pro 
2 či 3 pokoje. Ve všech pokojích je dostupné bezdrátové internetové připojení zdarma. 
Hostům jsou plně k dispozici společné prostory – koupelna se 2 sprchovými kouty a pračkou, 2 
oddělené toalety a předsíň s chodbou. Plně vybavená kuchyně nabízí dostatek prostoru pro 
pohodlnou přípravu snídaně, večeře či odpoledního čaje. Více o ubytování ZDE. 

GASTRONOMIE: Po celou dobu pobytu budete mít k dispozici plně vybavené kuchyně pro přípravu 

vlastní stravy. 

RECEPCE: Check-in 14:00-20:00 hodin, Check-out 11:00 hodin 

CENA POBYTU: 3.925 Kč/ 158 €/ osobu (v ceně je zahrnuto ubytování) 

Poznámky: Během pobytu budou probíhat aurická sezení s Ivankou pro celkem max 10 

osob/pobyt. V případě, že by byl z vaší strany zájem vyšší než 10 osob, rozhodne losování. 😊 

Budeme se společně všichni scházet každý den u Aničky Jedelské v prostorách relaxačního Centra 

„V květu života“, které se nachází ve stejné budově, kde jsme ubytováni. Povídání s Ivankou je 

vždy pro celou skupinu, kdy se můžete ptát na to, co vás zajímá. 

V ceně není vstupenka na besedu s Ivankou Adamcovou, která se koná v sobotu 12.12.2020 v KD 

Rubín. Rezervace vstupenek ZDE. 

http://www.7nights.cz/ubytovani-dominikanske-namesti
https://www.statekslunecnice.cz/brno-12-12-2020/


 

 

    

 

          



   

       

 

 

 
 

 



PROGRAM:  

 

Úterý 8.12.  

- 14:00 – 17:00 hodin příjezd, ubytování 

- 18:00 – 22:00 hodin večerní povídání s Ivankou, volný program … 

Středa 9.12.  

- 10:00 – 12:00 hodin povídání s Ivankou pro celou skupinu s možností aurického sezení  

- 12:00 – 14:00 hodin čas pro oběd 

- 14:00 – 17:00 hodin pokračování povídání s Ivankou pro celou skupinu 

- 17:00 – 19:00 hodin večeře 

- 19:00 – 22:00 hodin VOLNÝ PROGRAM (návštěva centra Brna) 

Čtvrtek 10.12.  

- 10:00 – 12:00 hodin pokračování povídání s Ivankou pro celou skupinu 

- 12:00 – 14:00 hodin oběd  

- 14:00 – 18:00 hodin VOLNÝ PROGRAM (návštěva centra Brna) 

- 18:00 – 19:00 hodin večeře 

- 19:00 – 22:00 hodin pokračování povídání s Ivankou pro celou skupinu  

Pátek 11.12.  

- 10:00 – 12:00 hodin pokračování povídání s Ivankou pro celou skupinu 

- 12:00 – 14:00 hodin oběd  

- 14:00 – 22:00 hodin VOLNÝ PROGRAM (návštěva centra Brna) 

Sobota 12.12.  

- 10:00 – 13:00 hodin VOLNÝ PROGRAM  

- 13:00 – 18:00 hodin Beseda s Ivankou 

Adamcovou v KD Rubín 

- 19:00 – 22:00 hodin VOLNÝ PROGRAM (návštěva 

centra Brna) 

Neděle 13.12.  

- Do 11:00 hodin rozloučení a odjezd domů 

 

 

 

 

Program je pouze orientační, budeme jej upravovat podle počasí a vašich přání či potřeb. Přihlášeným 

nabídneme bohaté aktivity v centru Brna dle aktuální nabídky (kultura, odpočinek či jiné zajímavosti). 

 

 

 

 

 CENTRUM STATEK SLUNEČNICE, s.r.o., Mnichov 36, 440 01 Louny 

Zdeňka Pollaková – produkční 

Tel.: +420 739 176 933, mail: info@statekslunecnice.cz 

 

 


