ŠKOLNÍ VÝLETY 2020
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vám nabídnout naše ubytovací a stravovací služby pro pořádání školních
výletů v nadcházející sezóně 2020.
Rekrační komplex Losinka, Rapotín u Velkých Losin se nachází v klidném přírodním
prostředí, na okraji obce Rapotín, mezi lesem a říčkou Losinka, na hranici s obcí Velké
Losiny, 7 km od Šumperka. Ve vzdálenosti 600 m začíná zámecký park, obklopující hojně
turisty navštěvovaný renesanční Zámek Velké Losiny. Dále jsou zde léčebné Termální
lázně Velké Losiny s unikátním moderním a zcela novým THERME PARKEM s několika
vnitřními a venkovními bazény, ruční papírna s muzeem Velké Losiny. V Rapotíně lze
navštívit nově vybudovanou rozhlednu “Bukovka”, kdy výchozí trasa začíná take u našeho
areálu nebo veterán muzeum s malou zoologickou zahradou Havlíček. Mezi velmi oblíbené
navštěvované objekty areál Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, který byl občany
České republiky ohodnocen jako největší pozoruhodnost České republiky. V blízkém
Šumperku pak lze navštívit nově otevřené Muzeum silnic a nebo Vlastivědné muzeum,
vyhlídky z radniční věže, rozhlednu “Háj” a jiné zajímavosti.
Ke sportu je zde k dispozici přírodní fotbalové hřiště a víceúčelové antukové hřiště.
V gastrobudově a blízké vzdálenosti je rovněž WI-FI připojení, pro naše hosty zcela
zdarma. K příjezdu k nám lze využít jak autobusové, tak i železniční dopravy, přičemž
autobusová i železniční zastávka je od nás vzdálena pouhých 700 m. Vlaková doprava nabízí
přímý spoj Olomouc – Rapotín.

Ceník 2020

1 noc
Chatka
Saxana

2 noci
Chatka
Saxana

3 noci
Chatka
Saxana

Základní škola I.st.

310 Kč

394 Kč

294 Kč

350 Kč

282 Kč

339 Kč

Základní škola II.st.

335 Kč

406 Kč

305 Kč

362 Kč

293 Kč

350 Kč

Střední škola

357 Kč

420 Kč

317 Kč

374 Kč

305 Kč

362 Kč

Cena je uvedena za osobu a noc, v návaznosti na délku pobytu, včetně polopenze, pitného režimu. Snídaně i večeře
jednotné menu. U diet např. alergií na lepek, laktózu, ořechy apod. je nutná domluva předem . Pro stravovací styly
veganství apod. bohužel, stravu nezajistíme. Za příplatek 30 Kč /osoba/den lze využít snídaně formou bufetových
stolů (několik druhů sýrů a salámů, džemy, med, paštiky, másílka, čerstvá zelenina, párky, klobásy, vajíčka, smaženky,
cereálie (čokoládové kuličky, kukuřičné lupínky, ovocné müsli), jogurty, několik druhů pečiva, včetně sladkého, mléko
studené/teplé, kakao, čaj, espreso z čerstvě mleté kávy, ovocné nápoje, soda …).
Na každých 25 platících dětí poskytujeme 1 místo pro doprovod zdarma, nevztahuje se na přiobjednané služby
např. opékání, platí pouze u pobytů na 2 a více nocí. Cena dále zahrnuje veškerou spotřebu vody a energií, ložní
prádlo (bez ručníků), závěrečný úklid.
Možnost dokoupení obědů za cenu á 70 Kč (polévka, jednotný hlavní chod), nebo klobásy/špekáčky na opékání s
pečivem, hořčicí , táckem a ubrouskem v ceně 40 Kč. Za nachystání ohniště si účtujeme poplatek 500 Kč.
Ceny jsou platné pro období duben, květen, červen 2020 a září, říjen 2020.
Se srdečným pozdravem
kolektiv RK Losinka, Rapotín.

Provozovna: Rekreační areál Losinka, U koupaliště 532, 788 14 Rapotín u Velkých Losin
Provozovatel: PULZ Invest, s.r.o., U koupaliště 532, 788 14 Rapotín u Velkých Losin

Recepce (denní provoz: 8.00 – 19.00 hod.) tel.: +420 583 301 711, mobil: +420 777 700.
Email: info@losinka.cz, web: www.losinka.cz

