DOVOLENÁ s Ivankou Adamcovou
Penzion Na Staré škole – Polom v Orlických horách
Penzion Sedloňovský dvůr - Sedloňov
Termín: 22. - 29.1. 2022
Besedy a povídání s Ivankou, lyžování a výlety v horách, zimní radovánky a
cvičení podle Feldenkraise s Dášou Slezákovou
Dovolená s Ivankou se odehraje v krásném prostředí Orlických hor v Sedloňově Polomu.
Celá skupina 51 účastníků bude ubytována na dvou místech. 39 osob bude mít zázemí v Penzionu Na Staré škole
v Sedloňově Polomu a 12 osob bude ubytovaných v Penzionu Sedloňovský dvůr v Sedloňově, kde se budeme i
všichni stravovat (obědy a večeře).
Na tomto pobytu budou každý den probíhat povídání s Ivankou v úzké skupině účastníků. Povídání bude bez
aurických sezení. Díky možnostem, které nabízejí hory si můžete užít čas na lyžích či společně můžeme postavit
sněhový bunkr a i jinak se „vyřádit“ na sněhu. Dostupné jsou sjezdovky a v širokém okolí je mnoho běžeckých
tras. Zavítá za námi i Dáša Slezáková a některá odpoledne se budete moci zúčastnit cvičení podle Feldenkraise.
1. místo ubytování
Penzion Na Staré škole je situován v obci Polom mezi obcemi
Olešnice a Sedloňov, v nádherné přírodě Orlických hor. V
blízkém okolí se nachází množství historických zajímavostí a
kulturních památek.
Pohodlné ubytování je pro rodiny s dětmi, větší skupiny
připraveno v 10 útulně zařízených pokojích s vlastním
sociálním zařízením.
Nechybí další místnost cca pro 20 osob. Parkování je možné
zdarma.

Pokoje
Celoroční ubytování je hostům Penzionu Na Staré škole umožněno ve dvou až pětilůžkových pokojích a také
pětilůžkovém luxusním apartmánu s vlastní kuchyňkou. Celková kapacita penzionu je až 39 osob. Pokoje mají
vlastní koupelnu se sprchovým koutem a sociálním zařízením. Dále disponují pohodlným nábytkem a bezplatným
bezdrátovým připojením k internetu.

Gastronomie
Apartmán a 2 pokoje mají k dispozici vlastní vybavenou kuchyňku. Snídaně budeme podávat pro celou skupinu
39 osob formou kontinentální snídaně. Obědy a večeře budou realizovány v restauraci „Sedloňovsý dvůr“
v Sedloňově. Restaurace je vzdálená cca 3 km. Výběr bude možný z klasické stravy či vegetariánské.

Recepce
Čas příjezdu: od 14:00 hodin - Čas odjezdu: do 10:00 hodin

Dostupnost
K autobusové zastávce Polom je to z Penzionu Na Staré škole jen pár metrů. Řidiči mohou pohodlně a zdarma
zaparkovat přímo u penzionu.

Penzion Na Staré škole - FOTOGALERIE

Kde najdete penzion Na Staré škole:

V mapách ZDE

2. místo ubytování
Penzion Sedloňovský dvůr najdete v obci Sedloňov v
nádherné přírodě Orlických hor.
Pohodlné ubytování je ideální pro manželské dvojice, páry či
rodiny s dětmi a to ve třech moderně vybavených pokojích
s vlastním sociálním zařízením.
Penzion má k dispozici restauraci pro cca 40 osob. Parkování
je možné zdarma hned u penzionu.
Více o penzionu ZDE

Pokoje
Celoroční ubytování Penzion Sedloňovský dvůr nabízí 3 pokoje v celkové kapacitě 12 hostů. Každý pokoj má
vlastní sociální zařízení vždy pro 4 osoby. Dva pokoje mají 2 oddělené ložnice se dvěma lůžky se společným
soc.zařízením a jeden pokoj je pro 4 osoby. Dále disponují pohodlným nábytkem a bezplatným bezdrátovým
připojením k internetu.

Gastronomie
Snídaně bude podávána pro skupinu 12 osob formou kontinentální snídaně přímo v restauraci penzionu
Sedloňovský dvůr. Obědy a večeře budou také realizovány v restauraci „Sedloňovsý dvůr“ v Sedloňově.
Restaurace je vzdálená cca 3 km od druhého ubytování Penzionu Na Staré škole, kde se bude odvíjet program
pro všechny účastníky. Výběr stravy bude možný z klasické stravy či vegetariánské.

Recepce
Čas příjezdu: od 14:00 hodin - Čas odjezdu: do 10:00 hodin

Dostupnost
K autobusové zastávce Sedloňov, obecní úřad je to z Penzionu cca 300 metrů. Řidiči mohou pohodlně a zdarma
zaparkovat přímo u penzionu.

Penzion Sedloňovský dvůr - FOTOGALERIE

Kde najdete penzion Sedloňovský dvůr:

V mapách ZDE

Okolí
Oba penziony naleznete v Orlických horách. Milovníci zimních sportů mohou vyrazit k nedalekým
sjezdovkám skiareálu Olešnice, další sjezdovky jsou v Sedloňově či v Deštné v Orlických horách. Trasy pro běžky
jsou po celém okolí.

PROGRAM:
Sobota 22.1.
-

14:00 – 17:00 hodin příjezd, ubytování
18:00 hodin večeře
19:00 – 22:00 hodin večerní povídání s Ivankou, volný program…

Neděle – Pátek 23.1.-28.1.
-

8:30 - 9:30 hodin snídaně
10:00 – 12:00 hodin povídání s Ivankou pro celou skupinu
12:00 – 13:00 hodin oběd
13:00 – 16:00 hodin VOLNÝ PROGRAM (zimní radovánky, hry a společné tvoření v přírodě)
16:30 – 18:30 hodin povídání s Ivankou pro celou skupinu
18:30 hodin večeře
19:00 – 22:00 hodin VOLNÝ PROGRAM (zimní radovánky, hry, společný večer se zpěvem apod.)

Sobota 29.1.
-

8:00 - 9:00 hodin snídaně
do 10:00 hodin vyklizení pokojíků

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

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

Zdeňka Pollaková – produkční
Tel.: +420 739 176 933, mail: info@statekslunecnice.cz

