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Informace a přihlášky: cvičitelka Hana Houžvičková + cvičitelka Aneta Křenová 

e-mail:    houzvickova.hana@seznam.cz      tel. 721 658 766    www.houzvickova.cz 

 

W e l l n e s s    v í k e n d  v jihočeském městě Tábor, plném historie, památek, 

s poznáním, se cvičením, s relaxací ve wellness + lenošením… 

 

 

 
 

 

     
 

cena platná do 29. 11. 2019 
 

Cena od 1. 12. 2019    + 500,- Kč/osobu 

 
Dítě do 3 let zdarma /bez nároku na lůžko a stravu, postýlka zdarma/ dítě od 3 do 11,99 let za 1 400,- Kč  

 Příplatek za jednolůžkový pokoj/pobyt  + 1 000,- Kč. Domácí zvíře za cenu  900,-Kč/pobyt 

      
Cena zahrnuje:    

✓ 2 noci ubytování v luxusním hotelu****  při plném obsazení dvoulůžkového pokoje /možnost přistýlky/         

✓ polopenze = 2x snídaně (švédské stoly) + 2 x večeře /2chodové menu = polévka + hl. jídlo dle výběru  

✓ vstup do relax centra (bazén a sauna) 1,5 hod./os/pobyt (vstup ve skupinkách po 8 osobách) 

✓ cvičební program v rozsahu 6 - 8  hodin, cvičí se před snídaní a před večeří v podkrovním salonku, místnost 

č. 322 (cvičí prof. cv. Hanka + Milan Houžvičkovi + Aneta Křenová  (bodystyling, power joga, pilates, mix 

aerobik, kruhový a intervalový trénink) 
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✓ DPH + pronájem kongresového sálu, wifi, TV na pokoji, parkování u hotelu ve dvoře 

✓ ubytování v pátek  od 14,00 hod., opuštění hotelu v neděli  do 12,00 hod.  

✓ sleva - 20% pro skupinu na levandulovou lázeň, sleva 15% na pivní  lázeň 

✓ sleva – 15% na konzumaci v hotelové restauraci 

 
 

Cena nezahrnuje: 
✓ poplatek z ubytovací kapacity 2,- Kč / os. / noc/ (úhrada na místě spolu s doplatkem za pobyt) 

✓  zdravotní pojištění, dopravu = (z Lysé n.L. je to 125 km, z Prahy cca 90 km), hotel se nachází v historickém 

centru města (přímý vlak z Prahy hl. nádraží jezdí každou hodinu) 

 

 

Zvýhodněná cena  platí při rezervaci /zaslání přihlášky cvičitelce e-mailem/  

+  uhrazení zálohy ve výši 1000,- Kč/os na účet hotelu do 29. 11. 2019, doplatek na místě!!! 
 

 

 

 

Informace o hotelu naleznete na:  www.lhdvoraktabor.cz 

 

LH Hotel Dvořák Tábor **** se nachází v uzavřeném areálu hradu Kotnov v centru jihočeského města 

Tábor. Hotel vznikl po rozsáhlé rekonstrukci historické budovy pivovaru a nabízí ubytování v 72 

prostorných pokojích. Ve stylové restauraci La Cave jsou hostům nabízeny gurmánské speciality, které pro 

ně s nadšením vytváří tým kuchařů pod vedením šéfkuchaře pana Martina Pudila, člena národního týmu 

AKC ČR. Původní využití budov hotelu si hosté mohou v náznaku připomenout v ojedinělých pivních 

lázních a levandulových lázní, které jsou součástí hotelového wellness centra. 

Město Tábor je neodlučně spjato s husitstvím. Historické jádro Tábora je vyhlášeno za městskou 

památkovou rezervaci, hrad Kotnov společně s Bechyňskou bránou je zapsán na seznamu Národních 

kulturních památek. se nachází v rámci původních pivních sklepů bývalého pivovaru a nabízí vnitřní bazén, 

finskou saunu, privátní levandulové lázně, privátní whirlpool, relaxační místnost, thajské masáže & 

kosmetické procedury.  
 

https://www.lhdvoraktabor.cz/wellness 
 

Rezervace wellness /masáží/ pivních a levandulových lázní e-mailem předem na adrese: 

recepce@lhdvoraktabor.cz 
 

 

 

Co navštívit  v Táboře ? 

 

https://www.visittabor.eu/ 

 

Husitské muzeum, Muzeum čokolády, Muzeum pivovarnictví, Muzeum Lega, ZOO Tábor, Botanická 

zahrada, Strašidelné podzemí, Housův mlýn s výstavou středověkých filmových zbraní / na 

objednávku/, plavecký stadion & venkovní aquapark, zimní, fotbalový a aletický stadion, tenisové kurty, 

cyklistické & In-line stezky, vodní nádrž Jordán s plovárnou a s půjčovnou loděk, věž Kotnov s vyhlídkou, 

Bechyňská brána, městské hradby, Žižkovské náměstí s gotickou radnicí, podzemím, s kašnou a se sochou   

J. Žižky z Trocnova, pomník J. Husa, Děkanský kostel s vyhlídkovou věží, Hvězdárna, Střelnice  atd 
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Co navštívit  v okolí Tábora? 

 

- Poutní areál s křížovou cestou „Klokoty“       https://www.klokoty.cz/        cca 1,5 km od hotelu 

- Geologická expozice Pod Klokoty Expozice je volně přístupná po celý rok a představuje 

návštěvníkům exponáty hornin regionu Jihozápad.  https://www.visittabor.eu/geologicka-expozice-

pod-klokoty 

- Granátová skála   https://www.visittabor.eu/granatova-skala 

- nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě zvaná Jordán    https://www.visittabor.eu/jordan 

- rozhledna Hýlačka   https://www.visittabor.eu/vylet/rozhledna-hylacka?backlink=fxv1o  

- zámky : https://www.visittabor.eu/tipy-na-vylety?bsgrid-col332-filter%5Bq%5D=z%C3%A1mek 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

mailto:houzvickova.hana@seznam.cz
http://www.houzvickova.cz/
https://www.klokoty.cz/
https://www.visittabor.eu/geologicka-expozice-pod-klokoty
https://www.visittabor.eu/geologicka-expozice-pod-klokoty
https://www.visittabor.eu/granatova-skala
https://www.visittabor.eu/jordan
https://www.visittabor.eu/vylet/rozhledna-hylacka?backlink=fxv1o
https://www.visittabor.eu/tipy-na-vylety?bsgrid-col332-filter%5Bq%5D=z%C3%A1mek


 

------------------------------------------------------------------------- 

Informace a přihlášky: cvičitelka Hana Houžvičková + cvičitelka Aneta Křenová 

e-mail:    houzvickova.hana@seznam.cz      tel. 721 658 766    www.houzvickova.cz 

 
 

  

 
pátek 17.1. 

večeře  
2-chodové menu 

 
Jednotná polévka 

Bramborová s houbami a majoránkou 
 

Výběr ze 2 hl.chodů (výběr přímo v restauraci)-  
počet jednotl.hl.chodů bude před akcí fixně objednán a pokud 1 jídlo dojde, zbude již jen to druhé 

 
I. 

150g Pomalu pečené krůtí prso na tymiánu, smetanový hrášek a dušená rýže 
 

II. 
150 g Vepřový plátek na bylinkách, grilovaná zelenina  

 
 

sobota 18.1. 
večeře 

2-chodové menu 
 
 

Jednotná polévka 
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 

 
 

Výběr ze 3 hl.chodů (výběr na recepci při příjezdu) 
 

I. 
150g Hovězí krk na víně s bramborovou kaší s kroupami, restovaná zelenina 

 
II. 

250g Penne v tomatové omáčce s kukuřicí, pošírovaná krůtí prsa a parmezán 
 
 

III. (Vegetariánské) 
120g Rozpékaný hermelín s grilovanou zeleninou na olivovém oleji, brusinky, opečený toast 
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