
      JÓGA NA HORÁCH 

                   Jeseníky,  louČná nad desnou     
Loučná nad Desnou je obec v okrese Šumperk v Olomouckém kraji, necelých 15 km severovýchodně 
od Šumperka. Žije zde přibližně 1 500 obyvatel. 
Loučná nad Desnou leží v údolí horního toku Desné nad Velkými Losinami pod Červenohorským 
sedlem. Loučná nad Desnou je skutečnou bránou Hrubého Jeseníku, téměř ze všech stran obemknutá 
hradbou hor s nadmořskou výškou až 1353 m n.m. Loučná nad Desnou je výchozím bodem mnoha 
turistických i cyklistických tras. Civilizace i divočina jsou tu v harmonickém sepětí. Loučnou 
obklopuje čistá příroda, hluboké lesy a louky, krajina hustě protkaná nesčetnými stříbrnými potůčky. 
Pohádkový dojem umocní zámek zasazený v udržovaném parku, jež láká k procházkám. 
 
Wellness Hotel Dlouhé Stráně*** je umístěn v nadmořské výšce 600 metrů a jeho historie je úzce 
spjata s nedalekou přečerpávací vodní elektrárnou Dlouhé stráně. Hotel nabízí ubytování celkem ve 
200 pohodlných pokojích. V hotelu je krytý bazén, infrasauna, finská sauna, restaurace, bowling se 
dvěma dráhami, stolní tenis, kulečník. 
Pokoje jsou Vám k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin, v den odjezdu do 10.00 hodin. Pobyt 
začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu. 
 
Termín:   3. 9. - 9. 9. 2023   7 dnů, 6 nocí   
 
Cena:       10 600,-- Kč 
 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s vlastním 
připojením WiFi, satelitní televizí,  telefonem, 
koupelnou se sprchovým koutem, toaletou a fénem. 
 
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu. 
 
 
 
Odjezd: dne 3.9.2023 v 8.00 hod. (sraz v 7.40 hod.) 
                 z parkoviště DK města Ostravy-zastávka Krajský 
                 úřad klimatizovaným autobusem. Autobus bude s námi v Loučné zůstávat, abychom mohli 
                 podnikat výlety po okolí: Lázně Karlová Studánka, Červenohorské sedlo, Termální lázně Velké                          
      Losiny, přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně atd. Cena výletů není součástí ceny pobytu. 
Cena dále zahrnuje pronájem sálu 2x denně na cvičení jógy s Herbertem Konečným(vezměte si sebou 
podložku na cvičení). 
Cvičení jógy není povinné. 
Příplatky: cena za dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou 550,-- Kč/den, celkem za pobyt 3 300,-- Kč. 
Slevy:        cena vlastní dopravou     9 900,-- Kč, parkování zdarma 
Přihlášky na pobyt zasílejte na e-mailovou adresu pavlafoltynkova@gmail.com, pobyt uhraďte do 
31.5.2023 na č.ú.102009962/2250, VS 03092023, do sdělení pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení. 
Pokud se vzájemně znáte a víte s kým chcete být ubytování na pokoji tak to napište. Pokud se objednaného 
pobytu nezúčastníte a nezajistíte si místo sebe náhradu jsou následující storno podmínky: mezi 44. a 30. 
dnem před odjezdem 30% z ceny pobytu, mezi 29. a 18. dnem před odjezdem 50% z ceny pobytu, mezi 17. 
a 7. dnem před odjezdem 70% z ceny pobytu, mezi 6. a 2. dnem před odjezdem 90 % z ceny pobytu a méně 
než 1 den před odjezdem 100 % z ceny pobytu. 
Organizátoři pobytu:     Pavla Foltýnková (přijímá přihlášky)               Herbert Konečný 
                                       e-mail: pavlafoltynkova@gmail.com               e-mail: jogaostrava@seznam.cz 
                                       mobil: 722514981                                             tel. 596747034,mobil 737624916 
                                                                                                                  www.joga-ostrava.cz 


