
Milí farníci,
jako v minulých letech jsme pro Vás připravili možnost společně strávit prodloužený víkend

v termínu od pátku 5.5. do pondělí 8.5.2017 (státní svátek),
a to v krásné přírodě Šumavy v těsné blízkosti Boubínského pralesa.

Vybrali jsme pro Vás rodinný Penzion u Molů v Horní Vltavici (www.penzionumolu.cz).
V penzionu je 8 dvoulůžkových a 3 třílůžkové pokoje, každý pokoj má vlastní sociální zařízení.

Pro naši farnost je zarezervovaný celý objekt o kapacitě 25 lůžek.
V penzionu je útulná restaurace s klasickou českou kuchyní a specialitami ze zvěřiny.

Nechybí venkovní zahrádka, oplocené dětské hřiště, parkoviště, úschovna kol a kočárků.
Náklady na pobyt (cena dohodnutá pro farnost):

dospělí a starší děti………. 390 Kč za noc se snídaní + 12 Kč rekreační poplatek za osobu a noc
dítě 2-11 let ………………290 Kč za noc se snídaní, rekreační poplatek se nehradí
dítě do 2 let……………….100 Kč za noc bez nároku na lůžko a snídani
- rekreační poplatek nehradí osoby mladší 18-ti let a starší 70-ti let.

Okolí nabízí výlety do Boubínského pralesa nebo výlety za zvířaty (v Návštěvnickém centru
Kvilda je areál s jeleny, v Návštěvnickém centru Srní se můžete seznámit se životem vlků

a v nedaleké Borové Ladě jsou největší venkovní soví voliéry a rybí líhně
Národního parku Šumava).

Dále nabízíme poutní výlet ke kapli Panny Marie (známé jako Stožecká kaple), která byla
vystavěna v roce 1791 kovářem z Volar, jako poděkování za zázračné vyléčení zraku.

Další poutní místo, které můžeme navštívit je poblíž Srní a je to Hauswaldská kaple
(kaple Nanebevzetí Panny Marie), známá jako „šumavské Lurdy“.

Pokud bude dostatek vody, můžeme třeba sjíždět horní Vltavu loděmi od Borové Lady
přes Horní Vltavici, Lenoru k Soumarskému mostu nebo pokračovat až k Lipenské přehradě.

Také se chystáme ochutnat speciality místních minipivovarů na Kvildě a na Modravě.

Pokud máte o tento společný pobyt zájem, přihlašujte se u:
Renáty Šimkové nebo Jiřiny Němcové.

U přihlášených bude vybírána záloha ve výši 600 Kč za osobu.

Těšíme se na společně strávený čas !

http://www.penzionumolu.cz/

