KLIMATICKÉ POBYTY PRO RODIČE S
DĚTMI TRPÍCÍMI ONEMOCNĚNÍM
DÝCHYCÍCH CEST, ASTMATEM A
EKZÉMY

22. ROČNÍK
LÉČEBNÝCH
KLIMATIKÝCH
POBYTŮ
Termín: 14.8.-23. 8. 2020
Informace pro pobyty: Pobyty ve Slovenské
republice se realizují v oblasti Liptovského Jána u
Liptovského Mikuláše v Nízkých Tatrách pro děti
od 4 let věku. Případné výjimky z věku jsou
možné jen po dohodě s lékařskou radou.
Nejedná se jen o ozdravné, ale především
léčebné pobyty s lékaři.
CENA DOPRAVY DO SR – není zahrnuta v ceně,
bude dotována Plzeňským krajem. Plánujeme
cestu lůžkovými a lehátkovými vozy jako v
létech 2012 až 2019.
Pořadatel pobytů: Dětské klimatické pobyty,
o.p.s. ve spolupráci s ÚMO 3, KÚ Plzeňského
kraje.

CENA DOPRAVY DO SR – není zahrnuta v ceně, bude dotována Plzeňským krajem. Plánujeme
cestu lůžkovými a lehátkovými vozy jako v létech 2012 až 2019. Dále předpokládáme, že
stejně jako v minulých létech, budou dotovány z ÚMO 3 a KÚ Plzeňského kraje fakultativní
výlety do okolí Roháčů a Nízkých Tater, jeskyně, a především vstupy na termální koupaliště v
Liptovském Jáně.
Odjezd do SR: 14. 08. 2020, lůžkový vlak z Plzně, příjezd ráno 15. 08. 2020 do Liptovského Mikuláše.
Příjezd do ČR: Odjezd ze SR 23. 08. 2020 lůžkovým vlakem v pozdních večerních hodinách, příjezd do
Plzně v ranních hodinách 24. 08. 2020.

Lékaři se zúčastní celého pobytu včetně výstupů.
Pořádáme fakultativní zájezdy do okolí Nízkých Tater a
protilehlých Roháčů (Vysokých Tater), které jsou v ceně
a jako každoročně jsou spojeny s výstupy dle
individuálních možností. Základem léčby je frakciovaná
zátěž při výstupech, následná relaxace na termálním
koupališti v Liptovském Jáně, sportovní aktivity, pobyt
v jeskyni + rehabilitace pro děti a dospělé.
Doporučujeme dětem vzít si s sebou flétny, další flétny
zapůjčí nadace, stejně jako karimatky. Každé dítě
dostane lékařskou zprávu s hodnotami funkčního
vyšetření před a po pobytech + diplomy a ceny
po výstupech.

