
Hotel Brdy Company, s.r.o.                                                                                                                              

provozující Hotel Brdy ve Spáleném Poříčí, nedaleko jedinečné Chráněné krajinné oblasti Brdy, 

Spálené Poříčí, Zámecká 141, 335 61            www.hotelbrdy.cz     

si dovoluje nabídnout možnost rekondičních (ozdravných) týdenních i delších pobytů pro skupiny 

seniorů, klubů, pro domovy pro seniory a všech organizacím, které pečují o seniory i všem osobám, 

kteří jsou vystaveni během zimních měsíců nadměrným emisním limitům, nebo jsou osamoceni.  

Naše společnost se zaměřuje právě na tyto skupiny obyvatel, tvoří a nabízí konkrétní programy, 

vycházky, zajišťuje dopravu hotelovým autobusem, poskytuje plnou penzi, připravuje kulturní 

programy  - hudební i poznávací aktivity - přímo v prostorách hotelu. Večerní programy jsou 

organizovány pouze pro naše hosty. 

Nabízíme možnost, za zvýhodněných finančních podmínek, využít volnou kapacitu hotelu v měsících 

únor a březen, ve kterých jsme připravili následující program (ukázka) - v tyto měsíce nejsou 

plánovány cesty do historických objektů a celodenní výlety, ani delší procházky přírodou, o to více se 

věnujeme programům a aktivitám v hotelu, v naší barokní restauraci – víceúčelový sál a dále 

nabízíme možnost využití masáží certifikovaným masérem, po celou dobu pobytu v našem hotelu. 

Zde je ukázka programu, který je připraven 

1. Den (neděle) příjezd pro hosty na určené místo a doprava do hotelu. Ubytování a přivítací večeře. 

Nocleh 

2. Den dopoledne procházka městem, návštěva Galerie Špejchar, oběd, odpoledne, volný program, po 

večeři koncert Dudácké kapely (dudaci.cz) Nocleh 

3. Den dopoledne vnitřní aktivity – rukodělné práce s papírem, látkou, dřevem – pod vedením lektora, 

oběd, volné odpoledne, večeře, nocleh 

4. Den dopoledne volno, oběd, odpoledne volný program, po večeři ukázka výroby šperků Tiffany, nocleh 

5. Den dopoledne volno, po obědě krátký výlet autobusem do Plzně (případně do zámku, výrobní 

společnosti, likérky a další), večeře, po večeři setkání s osobností (herec, spisovatel, hudebník) 

6. Den dopoledne volno, oběd, po obědě volný program, večeře, po večeři vystoupení Josefa Pospíšila a 

jeho Harmonika, hudební pořad, nocleh 

7. Den (sobota) po snídani odjezd do místa nástupu (případně prodloužení o další týden) 

Cena:    3.980,-    

V ceně:  Doprava* hotelovým autobusem z místa odjezdu (celá Česká republika) do hotelu a zpět, 

doprava na místní výlety dle programu, ubytování – dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, LED TV, 

plná penze (snídaně formou „bufetu“, oběd – polévka plus hlavní jídlo, večeře – polévka/salát/pohár 

plus hlavní jídlo) hudební vystoupení, kulturní programy a aktivity                                                                  
* vzhledem k současné situaci velmi vysokých cen za palivo si host přispívá na dopravu hotelovým autobusem od 250,- do 350,- korun - dle 

vzdálenosti místa nástupu (tento příspěvek je jednorázový pro obě cesty tam a zpět) 

Tato nabídka platí od 30.1.2022 do 26.3.2022 

Informace a rezervace pro Moravu a Slezsko, paní Hana Práglová -  telefon 605 252 639     

Informace (generální) a rezervace pro Čechy – recepce hotelu – telefon  601 200 226 

Hotel Brdy Company, s.r.o.  - Hotel Brdy,  Zámecká 141,  335 61 Spálené Poříčí    IČO: 086 756 51  

 

http://www.hotelbrdy.cz/

