
Milí bridžoví přátelé, 

Srdečně Vás zveme na bridžový týden pořádaný BK HEROLD Ostrava 
 

v Horní Lomné 
v horském hotelu Excelsior****,  

739 91 Horní Lomná 71 v termínu od 22.7.  do 29.7.2016 

(POZOR ZMĚNA – od pátku do pátku) 

 

 

Hotel leží v severovýchodní  části okresu Frýdek-Místek v pohoří Moravskoslezských Beskyd 

zhruba 13 km od města Jablunkova, v kopcovitém terénu s možnostmi výletů do okolí (prales 

Mionší, Jablunkov, Slavíč, Malý a Velký Polom, Kozubová, Javorový, Hrčava – Trojmezí, 

údolím Lomné vede cyklostezka, blízko je i do PL – Istebné s aquaparkem, Wisla a do SVK – 

Žilina atd.) – viz  http://www.excelsior-hotel.cz/ 

Dojezd autem je ze směru Třinec – Jablunkov – Dolní Lomná (cca 6km) – Horní Lomná a 

odbočka hned u cedule doprava do hor. Ubytovací kapacita hotelu je cca 100 míst (60 míst 

v hotelu a 40 míst v 5ti-lůžkových chatách, kde lze mít i pejska) a celý hotel bude k dispozici 

pouze pro naši akci. V areálu lze využít a je již zaplaceno v ceně pobytu: venkovní vyhřívaný 

bazén, vnitřní vyhřívaný bazén a sauna), tenisové a volejbalové hřiště. Dále je za příplatek 

v areálu k dispozici hřiště na squash, posilovna a bowling (pro nás sleva 20% z ceníkové ceny) a 

po dohodě si lze objednat i lázeňské procedury (pro nás sleva 10% z ceníkové ceny). Restaurace, 

jídelna a venkovní terasy jsou samostatné oddělené prostory. Snídaně budou formou švédského 

stolu, večeře výběr ze tří jídel a druhá večeře (chléb, pomazánka) bude cca okolo 21:00 hod. 

Upozornění: Celý hotel je nekuřácký a kouření je povoleno pouze na venkovních terasách.  

 

Ubytování je v pokojích I. kategorie, tj.: 

pokoje nebo chaty s TV, sprchovacím koutem nebo vanou a sociálním zařízením  

 

Cena zahrnuje ubytování, polopenzi, startovné do všech turnajů:   

Cena pro hráče 5 500,-    Dítě do 12 let   3 500,- 

Cena pro nehrající 5 200,-    Zvířátko (chata) 100,- Kč/den 

 

Program:  Párový turnaj zahajovací – Pá večer 

3 kolový párový turnaj (Malá cena Velké Moravy) – So – Po večer 

Turnaj družstev - So – Út odpoledne 

IMP turnaj - Út večer 

Volenkový turnaj ve středu odpoledne a po večeři zábava s živou hudbou 

Individuál – Čt odpoledne 

Závěrečný turnaj – Čt večer 

 

Platební podmínky: 

Zálohu 1 000,- Kč pošlete nejpozději do 28.2.2016 a doplatek pak do 31.5.2016 – na účet:    

KB Ostrava-Zábřeh, č.ú.  94-4353000207/0100.  

Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést jména přihlášených!!!  

Odhlásíte-li se po 30. červnu 2016, bohužel Vám musíme účtovat storno poplatek 10%. 

 

Kontaktní osoba: Anna Novotná, BK HEROLD Ostrava, Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, PSČ 

700 30, telefon 737 286 697, e-mail: bk.herold@centrum.cz nebo anna@calumite.cz  

 

Těší se na Vás bridžisté z BK HEROLD Ostrava 
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