Jizerské hory - hotel MONTANIE – Desná – Souš 17.6. - 24.6.2017
Rekondičně vzdělávací pobyt pro onkologické pacienty po ukončené
léčbě z dotace MZ ČR
Cena : 3220 Kč (plná penze, ubytování, odborný program)
2450 Kč (polo penze, ubytování, odborný program)
Historie : Nový hotel Montanie a restaurace Montanie 777 mají svou historii. Areál byl dříve před
renovací provozován jako účelové lázeňsko – rehabilitační resortní středisko, které tak bylo do
značné míry uzavřeno veřejnosti. 1.12.2008 se po renovaci celý areál otvírá bez omezení nejširší
veřejnosti. Chráněná krajinná oblast Jizerské hory poskytuje ideální prostředí pro zdravý životní styl.
Ubytování: Obnovený eko/sport hotel Montanie (původně Darré), má zcela renovované pokoje ve
třech oddělených objektech. Každý pokoj má svou zcela zrenovovanou koupelnu a WC. Jednoduché,
čisté a s citem pro pořádek udržované pokoje od dvoulůžkových pokojů s vlastním příslušenstvím do
čtyřlůžkových pokojů (dva dvoulůžkové pokoje) s vlastním příslušenstvím. Ubytování je ve třech
budovách. Z toho budova A je hlavní, kde v přízemí je restaurace s barem a recepce. Budovy C a D
jsou od hlavní budovy vzdáleny cca 100 metrů.
Stravování: Plná penze: snídaně, teplý oběd, teplá večeře a dvě studené svačiny, nápojový servis v
rozsahu minerální vody perlivé a neperlivé a čaje budou po dobu 24 hodin volně přístupné na každém
patře hotelu. Polo penze: snídaně a teplá večeře. V prostorách recepce je zajištěn prodej občerstvení.
Fotogalerie a další informace: www.montanie.cz
Nejbližší železniční zastávka je Desná- Pustinská. Nejbližší autobusová zastávka je Desná odb., nebo
Desná-Souš. Na základě požadavku Vám ARCUS – onko centrum, z.s. Ješov zajistí dopravu z těchto
míst do hotelu a pak při odjezdu zpět na domluvené spoje.
Odborný program: ARCUS – onko centrum, z.s. zajišťuje odborný program za účasti zdravotního
doprovodu po celou dobu pobytu. Budeme tu mít i odborníky: z Karlových Varů MUDr. Milenu
Wittnerovou a Boženu Špičkovou, z Prahy Roberta Zítka, MUDr. Petra Polievku a další odborníky.
Dotazy na volná místa na mobilu: 603 533 288 nebo na e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz . Po
odsouhlasení lékařem zasílejte potvrzené přihlášky poštou na adresu ARCUS-onko centrum, z.s. ,
Ješov 24, 783 24 Luká.

