
Termín: 

Termín ubytování naší skupiny je neděle 4.7.2021- pátek 9.7.2021 

Adresa: 

Adresa hotelu Harmonie II je Jurkovičova alej 858, 763 26 Luhačovice. 

 Pro ubytované na Harmonii I. je adresa Jurkovičova alej 857, 763 26 

Luhačovice.  

Těm, kteří jsou ubytovaní na Harmonii I. jsme odeslali již e-mail. Ostatní 

jsou ubytovaní na Harmonii II. 

Cena: 

V ceně za ubytování je zahrnut již rekreační poplatek, ubytování + 

polopenze (snídaně/večeře) 

Služby a další využití hotelu nejsou v ceně za ubytování. 

Rekreační poplatek hotelu prosím nehraďte, je již zahrnut v ceně za 

ubytování. 

Příjezd: 

 Check-in od 14:00 hod. (Platí pro všechny dny) 

Prosíme všechny, aby při příjezdu byli shovívavější u registrace na recepci. 

Jsme velká skupina a může se stát, že bychom mohli chvíli čekat, pokud by 

dorazil větší počet lidí ve stejný čas.  

Věříme, že vše zvládneme v pokoji, jsme přeci Boží lid. 

Odjezd: 

 Check-out do 10:00 hod. 

(Platí pro všechny dny) 

 



Strava v hotelu Harmonie II. 

(i pro ubytované v hotelu Harmonie I.) 

 polopenze: snídaně/večeře 

Snídaně formou bufetu: 

Snídaně začínají od 7:00 -10:00 hod.  

Prosíme o respektování kapacity jídelny z důvodu velké obsazenosti. 

Večeře: 

Večeře budou od 17:00 - 20:00 hod. 

 Výběr ze 3 jídel s obsluhou. Den předem si každý vybere z jídelníčku na 

každý den. Rozvrhněte si tento čas z důvodu velké obsazenosti. 

Oběd: 

 Zajištuje si každý sám. Je možnost využít obědu v hotelu Harmonie I., kde si 

můžeme vybrat z klasického jídelníčku. 

 

Program přes den: 

 Individuální, volný program. Můžete se zúčastnit soutěží, her,.. dle 

aktuálnosti pro dospělé i děti. 

Evangelizační kampaň organizace Zasáhnout svět  

Pondělí – Čtvrtek. Každý den od 14:00-16:00 hod. Města: Slušovice, 

Luhačovice, St. Vizovice, Zlín. 

 Odjezd od hotelu vždy ve 13:00 hod. Kdo bude mít zájem se podílet na 

těchto evangelizacích, nahlaste svou účast řidičům automobilů během 

pobytu. 

Konkrétní informace se dozvíte na místě v průběhu pobytu. 

 



Modlitby: 

 Společné modlitby budou probíhat každý den před i po snídaní v časech dle 

harmonogramu 

Shromáždění: 

Každý den: neděle – čtvrtek v časech dle harmonogramu 

Besídka: 

Během shromáždění bude po chválách zajištěna besídka pro děti. Pokud 

budete chtít využít besídku, nahlaste se již předem přes email z důvodu 

omezené kapacity těchto prostor. 

Kontaktní osoba: Blanka Svobodová  

blanka.svobodova87@gmail.com 

 


