
Pobyty v roce 2013

V roce 2013 připravilo naše občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM pobyty 
uvedené v tabulce. Záloha na každý pobyt je ve výši  2000 Kč. Uvedené ceny jsou 
pro členy ARCUS – OC a jejich rodiny. Ostatní hradí o 600 Kč více. Uvedené ceny 
nejsou dotovány. Přihlášku naleznete na webových stránkách ke stažení. Prosíme o 
její zaslání na email: jana.kozelska.arcus@mail.cz  
nebo poštou na adresu: ARCUS – ONKO CENTRUM,Ješov 24, 783 24 Slavětín.

V roce 2013 jsme poprvé s našimi přáteli a pacienty z Polska připravili pobyt na 
novém místě:

Termín pobytu
2013

Místo pobytu
                    
                  Cena v Kč

14.3. – 24.3.
 ČR – Karlovy Vary

7100 Kč 
včetně plné penze

14.5. - 21.5.
Jizerské hory- Montanie - Desná 
.Souš 

včetně plné penze 
4.200 Kč
s polopenzí
3.290 Kč

3.8. - 10.8.

Polsko –  Mielno-Unieście

Pro zájemce výlet do Švédska 2noci.
Pro zájemce výlet do Kdaňska 1 noc 

6.000 Kč 
včetně plné penze hradí se 
na místě
2.000 Kč – záloha na 
dopravu
4.500 Kč - Švédsko
1.500 Kč - Kdaňsk

14.9. - 23.9.  Chorvatsko- Makarská hotel Riviera

Cena s polopenzí a 
programem    8.690 Kč

Dítě do 12-ti let na 3.lůžku 
Cena: 3.990 Kč

                       Odjezd 
z Prahy za příplatek 450 Kč

5.11. – 15.11.  ČR – Karlovy Vary
7.100 Kč 
včetně plné penze   
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Polsko - Mielno-Unieście
Čisté, široké pláže, přímořské klima, vzduch bohatý na jód, výtečná atmosféra jsou 
základními hodnotami městečka, které způsobí, že se sem budete už vždycky vracet. 
Dokonalé umístění - mezi mořem a jezerem Jamno, přírodní a divoké duny, čisté lesy 

a zajímavé cyklostezky. Největší atrakcí 
Unieścia je už legendární rybařský 
přístav s možností pozorovat práci 
mořských rybářů. Můžete zde shlédnout 
vyplouvající a přistávající lodě, práci u 
rybářských sítí. Vedle přístavu je 
postaveno procházkové molo, u kterého 
mohou kotvit výletní a rybářské lodě. 
Není potřeba nikoho přesvědčovat, že v 
létě turisté přijíždějí kvůli moři, slunci a 
jódu. Chtějí se opalovat, zaplavat si a 
odpočinout. Co v tom případě dělat, když 
se během pobytu vyskytnou dny pod 
mrakem... Zbývají procházky a 
obdivování okolí:

1. Gotický kostel v Mielnie se stoletými vitrážemi.
2. Starý přímořský les.
3. Pláž - nejčastěji písčitý pás mořského pobřeží o šířce několika desítek metrů. 
Plážový písek je složen především ze zrníček křemenů, ve kterém můžete najít 
mušle, zbytky mořských rostlin a kousky jantaru. 

  
4. Jezero Jamno o ploše 22 240 ha, délce 10 km, šířce 3,4 km a hloubce 3,9 m. Flóru 
jezera tvoří především orobinec, skřípina, puškvořec, vodní mor. Jamno je rovněž 
sídlem mnoha druhů ptáků - divoké kachny, potápky, bukáče, volavky apod.
5. Přímořské duny - bližši k pláži je mladší, bíla a méně zarostlá, další duna je šedá 
ve značné míře obsazená rostlinami (ječmenem, mechy, lišejníky, máčka přímořská, 
zimolez ovíjivý).

A mnoho jiných atrakcí. Nechte se překvapit!






