
ZO OS KOVO Válcovny, Mittal Steel Ostrava 
Vratimovská 689 707 02 Ostrava 7 

 

NABÍDKA POBYTŮ PRO NAŠE ČLENY 
v obci Ostružná v oblasti Ramzovského sedla v Jeseníkách    

HOTEL PARKHOTEL PARKHOTEL PARKHOTEL PARK    
OSTRUŽNÁ JESENÍKYOSTRUŽNÁ JESENÍKYOSTRUŽNÁ JESENÍKYOSTRUŽNÁ JESENÍKY    

    
    
    
    
    

    
od od od od 5555. 6. 2010. 6. 2010. 6. 2010. 6. 2010    ––––    4444. . . . 9. 20109. 20109. 20109. 2010    
týdenní pobyty od soboty dotýdenní pobyty od soboty dotýdenní pobyty od soboty dotýdenní pobyty od soboty do    sobotysobotysobotysoboty    

 
1 noc – lůžko – relax (1 hodina bazén se saunou/denně, fitcentrum neomezeně) 

                                             Dohodnutá cena pro naše členy / běžná cena 
Dospělý ubytování + snídaně        300,--  Kč / 460,-- Kč 
Dítě od 12 let ubytování + snídaně        200,--  Kč / 325,-- Kč 
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko                            zdarma 

Objednávky pobytů minimálně měsíc před nástupem.Objednávky pobytů minimálně měsíc před nástupem.Objednávky pobytů minimálně měsíc před nástupem.Objednávky pobytů minimálně měsíc před nástupem.    
Při závazné rezervaci úhrada zálohy ve výši 2Při závazné rezervaci úhrada zálohy ve výši 2Při závazné rezervaci úhrada zálohy ve výši 2Při závazné rezervaci úhrada zálohy ve výši 25555 % nebo úhrada celého pobytu na  % nebo úhrada celého pobytu na  % nebo úhrada celého pobytu na  % nebo úhrada celého pobytu na 

sekretariátu u p. Slsekretariátu u p. Slsekretariátu u p. Slsekretariátu u p. Slaniny Petraaniny Petraaniny Petraaniny Petra....    
 

Bližší informace na www.valcovny.cz  a www.parkhotelcz.cz 
Objednávky na Petr Slanina tel. 2553, petr.slanina@arcelormittal.com 

www.valcovny.cz 



ZO OS KOVO Válcovny, Mittal Steel Ostrava 
Vratimovská 689 707 02 Ostrava 7 

NABÍDKA POBYTŮ PRO NAŠE ČLENY 
v obci Ostružná v oblasti Ramzovského sedla v Jeseníkách 

StravováníStravováníStravováníStravování    ––––  možnost zakoupení  možnost zakoupení  možnost zakoupení  možnost zakoupení přímo v přímo v přímo v přímo v    hoteluhoteluhoteluhotelu na recep na recep na recep na recepcicicici::::    
Snídaně je vSnídaně je vSnídaně je vSnídaně je v    ceně ubytování.ceně ubytování.ceně ubytování.ceně ubytování.    

Oběd a večeřeOběd a večeřeOběd a večeřeOběd a večeře ve výši 90, ve výši 90, ve výši 90, ve výši 90,-------- Kč/1 porce dospělý, 70, Kč/1 porce dospělý, 70, Kč/1 porce dospělý, 70, Kč/1 porce dospělý, 70,-------- Kč/1 porce dítě do 12 let Kč/1 porce dítě do 12 let Kč/1 porce dítě do 12 let Kč/1 porce dítě do 12 let....    

Možnost i stravování z výběru jídelního lístku, rozdíl se doplatí.Možnost i stravování z výběru jídelního lístku, rozdíl se doplatí.Možnost i stravování z výběru jídelního lístku, rozdíl se doplatí.Možnost i stravování z výběru jídelního lístku, rozdíl se doplatí.    
Pobytová taxa se platí na recepci taktéž Pobytová taxa se platí na recepci taktéž Pobytová taxa se platí na recepci taktéž Pobytová taxa se platí na recepci taktéž –––– dospělý 14, dospělý 14, dospělý 14, dospělý 14,-------- Kč/1 noc, dítě do  Kč/1 noc, dítě do  Kč/1 noc, dítě do  Kč/1 noc, dítě do 18 let 4,18 let 4,18 let 4,18 let 4,-------- Kč. Kč. Kč. Kč.    

Tipy trávení volného času:Tipy trávení volného času:Tipy trávení volného času:Tipy trávení volného času:    
VVVV    hotelu najdete krytý bazén, saunu, fitcentrum, vířivou vanu, restaurahotelu najdete krytý bazén, saunu, fitcentrum, vířivou vanu, restaurahotelu najdete krytý bazén, saunu, fitcentrum, vířivou vanu, restaurahotelu najdete krytý bazén, saunu, fitcentrum, vířivou vanu, restauraci, salónek pro vlastní pořádání ci, salónek pro vlastní pořádání ci, salónek pro vlastní pořádání ci, salónek pro vlastní pořádání 

svých akcí, grilování na terase, venkovní posezení, prolézačky pro děti, pískoviště pro děti, stolní tenis, svých akcí, grilování na terase, venkovní posezení, prolézačky pro děti, pískoviště pro děti, stolní tenis, svých akcí, grilování na terase, venkovní posezení, prolézačky pro děti, pískoviště pro děti, stolní tenis, svých akcí, grilování na terase, venkovní posezení, prolézačky pro děti, pískoviště pro děti, stolní tenis, 

tenisový kurt, volejbalové hřiště, elektronické šipky.tenisový kurt, volejbalové hřiště, elektronické šipky.tenisový kurt, volejbalové hřiště, elektronické šipky.tenisový kurt, volejbalové hřiště, elektronické šipky.    

Tipy na výlet:Tipy na výlet:Tipy na výlet:Tipy na výlet:    
Sportovní rybolov Loučná nad Desnou Sportovní rybolov Loučná nad Desnou Sportovní rybolov Loučná nad Desnou Sportovní rybolov Loučná nad Desnou –––– 20 km 20 km 20 km 20 km    

EEEExkurze přečerpávací stanice Dlouhé Stráně xkurze přečerpávací stanice Dlouhé Stráně xkurze přečerpávací stanice Dlouhé Stráně xkurze přečerpávací stanice Dlouhé Stráně –––– 20 km 20 km 20 km 20 km    

Muzeum ruční výroby papíru Velké Losiny Muzeum ruční výroby papíru Velké Losiny Muzeum ruční výroby papíru Velké Losiny Muzeum ruční výroby papíru Velké Losiny     
Lázně a termální bazén Velké LosinyLázně a termální bazén Velké LosinyLázně a termální bazén Velké LosinyLázně a termální bazén Velké Losiny    

Priessnitzovy lázně JeseníkPriessnitzovy lázně JeseníkPriessnitzovy lázně JeseníkPriessnitzovy lázně Jeseník    
Lázně Lipová JeseníkLázně Lipová JeseníkLázně Lipová JeseníkLázně Lipová Jeseník    

PetříkovPetříkovPetříkovPetříkov————letní bobová dráhaletní bobová dráhaletní bobová dráhaletní bobová dráha    
RamzováRamzováRamzováRamzová————horské minikáry, lanovka na Šerákhorské minikáry, lanovka na Šerákhorské minikáry, lanovka na Šerákhorské minikáry, lanovka na Šerák————1351 m n.m1351 m n.m1351 m n.m1351 m n.m....    

BrannáBrannáBrannáBranná————půjčovna koloběžek, čtyřkolekpůjčovna koloběžek, čtyřkolekpůjčovna koloběžek, čtyřkolekpůjčovna koloběžek, čtyřkolek    
Cyklistické trasy a jejich cyklobusyCyklistické trasy a jejich cyklobusyCyklistické trasy a jejich cyklobusyCyklistické trasy a jejich cyklobusy    

Mechové jezírko Rejvíz Mechové jezírko Rejvíz Mechové jezírko Rejvíz Mechové jezírko Rejvíz ---- 27 km 27 km 27 km 27 km    
Adrenalin park Orel Česká Ves Adrenalin park Orel Česká Ves Adrenalin park Orel Česká Ves Adrenalin park Orel Česká Ves –––– 20 km 20 km 20 km 20 km    

Storno poplatky:Storno poplatky:Storno poplatky:Storno poplatky:    
---- při storno ve lhůtě 30  při storno ve lhůtě 30  při storno ve lhůtě 30  při storno ve lhůtě 30 ---- 22 dnů před poskytnutím první sjednané služby 25 % z 22 dnů před poskytnutím první sjednané služby 25 % z 22 dnů před poskytnutím první sjednané služby 25 % z 22 dnů před poskytnutím první sjednané služby 25 % z    ceny ubytovacíceny ubytovacíceny ubytovacíceny ubytovacích služebch služebch služebch služeb    
---- při storno ve lhůtě 21  při storno ve lhůtě 21  při storno ve lhůtě 21  při storno ve lhůtě 21 ---- 8 dnů před poskytnutím první sjednané služby 50 % z 8 dnů před poskytnutím první sjednané služby 50 % z 8 dnů před poskytnutím první sjednané služby 50 % z 8 dnů před poskytnutím první sjednané služby 50 % z    ceny  ubytovacích služebceny  ubytovacích služebceny  ubytovacích služebceny  ubytovacích služeb    
---- při storno ve lhůtě 7  při storno ve lhůtě 7  při storno ve lhůtě 7  při storno ve lhůtě 7 ---- 4 dnů před poskytnutím první sjednané služby 85 % z 4 dnů před poskytnutím první sjednané služby 85 % z 4 dnů před poskytnutím první sjednané služby 85 % z 4 dnů před poskytnutím první sjednané služby 85 % z    ceny  ubytovacích služebceny  ubytovacích služebceny  ubytovacích služebceny  ubytovacích služeb    
---- při storno ve lhůtě 3  při storno ve lhůtě 3  při storno ve lhůtě 3  při storno ve lhůtě 3 ---- 0 dnů před po 0 dnů před po 0 dnů před po 0 dnů před poskytnutím první sjednané služby 100 % zskytnutím první sjednané služby 100 % zskytnutím první sjednané služby 100 % zskytnutím první sjednané služby 100 % z    ceny  ubytovacích služebceny  ubytovacích služebceny  ubytovacích služebceny  ubytovacích služeb    

Při závazné rezervaci úhrada zálohy ve výši 2Při závazné rezervaci úhrada zálohy ve výši 2Při závazné rezervaci úhrada zálohy ve výši 2Při závazné rezervaci úhrada zálohy ve výši 25555 % nebo úhrada celého pobytu na  % nebo úhrada celého pobytu na  % nebo úhrada celého pobytu na  % nebo úhrada celého pobytu na 
sekretariátu u p. Slaniny Petrasekretariátu u p. Slaniny Petrasekretariátu u p. Slaniny Petrasekretariátu u p. Slaniny Petra....    

 
Bližší informace na www.valcovny.cz  a www.parkhotelcz.cz 

Objednávky na Petr Slanina tel. 2553, petr.slanina@arcelormittal.com    

www.valcovny.cz 


