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SENIOR FITNES 
KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM 

Areál ve Střelských Hošticích nabízí ubytování v chatách a pavilonech, které mají bezbariérový 
přístup. Leží na břehu řeky Otavy, mezi městy Horažďovice a Strakonice. Procházky po okolí lze spojit 
s návštěvou Muzea řeky Otavy a voroplavby v objektu bývalého renesančního zámku ve Střelských 
Hošticích. V Horažďovicích (5 km od Střelských Hoštic) je krytý aqvapark. Město Horažďovice láká 
svým malebným historickým centrem. Ve městě se nachází druhá nejstarší dochovaná brána              
v Čechách ze 13. století, muzeum a další památky.   
  
Ubytování: 
Vytápěné chaty mají 3 dvoulůžkové pokoje, WC a sprcha jsou oddělené,  
kuchyňský kout s lednicí, dřezem a varnou konvicí, byt s příslušenstvím a 
 lůžky 2+2+2, další volné WC jsou v hlavní budově. 
 
Stravování: Formou plné penze, na výlety balíčky, snídaně švédský stůl. 
Začíná se obědem 16. dubna a končí obědem 20. dubna 2018. 
 
Program: 
Zdravotní tělesná výchova, případně i cvičení na židlích. Rozcvička před snídaní cca 30 minut, 
dopolední cvičení před obědem cca 60 minut, cvičení před večeří cca 60 minut. Večerní setkání          
s povídáním o dýchání, relaxaci apod., výlety do okolí, do Střelských Hoštic a Horažďovic (je možná i 
návštěva aqvaparku). Doprava - autobus Senior fitnes nebo linka ze Smíchovského nádraží  
(2 hodiny). Cena 1600 Kč bez dopravy. Doprava bude zajištěna, pokud se sejde více jak 30 zájemců. 

 ZÁJEZD DO STŘELSKÝCH HOŠTIC 

 
V případě Vašeho zájmu o nabízený zájezd nás můžete kontaktovat na níže 

uvedených spojeních, kde Vám rádi poskytneme další informace. 

Senior fitnes z. s., Uralská 6, Praha 6, 
Marie Bulínová tel.: 725 748 479; email: mariebulinova@seznam.cz 

Irena Maxinová tel.: 603 552 571; email: irenamax@seznam.cz 
recepce@seniorfitnes.cz, www.seniorfitnes.cz 
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