
Prodloužený víkend s angličtinou a jógou - EA hotel 

Kraskov****  

 

Odpočiňte si tři dny ve špičkově vybaveném 

čtyřhvězdičkovém hotelu uprostřed přírody - připravili jsme 

ideální program na prodloužený víkend pro dospělé nebo 

rodiče s dětmi. V ceně pobytu je zahrnut vstup do 

hotelového wellness centra (vnitřní bazén, sauna, vířivka), 

dále hotel nabízí tenisové kurty a multifunkční hřiště, 

plážový volejbal, tělocvičnu (stolní tenis), vnitřní i venkovní 

posilovnu, dvě bowlingové dráhy, dětský koutek, minigolf, 

půjčovnu loděk, kulečník a mnoho dalšího. Parkování přímo 

u hotelu zdarma, po celém hotelu zdarma kvalitní wi-fi 

připojení. 

 

Termín:  

 

Kurz:  

29. 4. - 1. 5. 2023 (sobota-pondělí) - 

v pondělí 1.5. je státní svátek !!!    

 

Angličtina pro dospělé, angličtina pro děti od 10 let, lekce jógy 

 možno objednat jen pobyt, pobyt s jógou bez kurzu angličtiny, pobyt s 

kurzem angličtiny bez jógy, nebo pobyt s kurzem angličtiny i jógou 

 lekce jógy – 5 hodin cvičení, 4 lekce s Hankou 

 kurz angličtiny – 12 vyučovacích hodin á 45 min. v malých 

skupinkách podle pokročilosti 

 

Časový program akce:  

sobota 29. 4. 2023 

12:00-16:00 příjezdy účastníků (check-in od 14:00) 

16:00-17:30 jóga (venku nebo v tělocvičně / kongresovém sále - dle počasí) 

17:45-18:45 večeře 

18:45 zahájení kurzu angličtiny 

19:00-20:30 angličtina ve skupinách (salonky) 

21:00-21:30 angličtina společně a zábavně (restaurace) 

21:30-?? společně a zábavně nejen v angličtině (restaurace) 

neděle 30. 4. 2023 

8:00-9:00 jóga (venku nebo v tělocvičně / kongresovém sále - dle počasí) 

9:00-10:00 snídaně 

10:00-11:30 angličtina ve skupinách (salonky) 

11:30-12:00 coffe break (individuálně) 

12:00-13:00 angličtina ve skupinách (salonky) 

13:00-13:45 oběd 

16:00-17:30 jóga (venku nebo v tělocvičně / kongresovém sále - dle počasí) 

17:45-18:45 večeře 

19:00-20:30 angličtina ve skupinách (salonky) 

21:00-21:30 angličtina společně a zábavně (restaurace) 

21:30-?? společně a zábavně nejen v angličtině (restaurace) 

pondělí 1. 5. 2023 

8:00-9:00 jóga (venku nebo v tělocvičně / kongresovém sále - dle počasí) 

9:00-10:00 snídaně 
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10:00-11:30 angličtina ve skupinách (salonky) 

11:30-12:00 coffe break (individuálně) 

12:00-13:00 angličtina ve skupinách (salonky) 

13:00-13:45 oběd 

odjezd po obědě 

Poloha a okolí: 

Nově zrekonstruovaný EA Active Resort Kraskov leží poblíž stejnojmenné obce v Železných horách, 4 km od 

Sečské přehrady, 100 km od Prahy.   

Ubytování a vybavení hotelu: 

Hotel svým hostům nabízí luxusní ubytování ve 45 moderně zařízených 2-lůžkových pokojích s balkóny. Všechny 

pokoje jsou vybaveny pohodlnými postelemi s vysokými matracemi a protialergickými lůžkovinami. Některé pokoje 

mají možnost přistýlky. K dispozici jsou také dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje v kategorii Junior Suite s 

kuchyňským koutem a jídelním stolem. 

 

Stravování: 

Stravování v hotelové restauraci, snídaně bufetovou formou, oběd a večeře formou dvouchodového menu s výběrem 

ze tří jídel. 

 

Ceny ubytování a kurzu (v Kč za 1 osobu a celý pobyt): 

Ubytování se snídaní (2-lůžkový pokoj) + polopenze / plná penze 3290 / 3790 

Program jóga (4 lekce, 5 hodin cvičení)  1200 

Kurz angličtiny  2500 

Sleva pro dítě do 12 let s polopenzí -400  

Sleva pro dítě do 12 let s plnou penzí  -800 

Sleva za ubytování na přistýlce -1000 

Příplatek za samostatné ubytování (1-lůžkový pokoj) 1400 

Cena celkem - pobyt s jógou bez jazykového kurzu + polopenze / plná penze 4490 / 4990 

Cena celkem - pobyt s jazykovým kurzem bez jógy + polopenze / plná penze 5790 / 6290 

Cena celkem - pobyt s jógou a jazykovým kurzem + polopenze / plná penze 6990 / 7490 

 

Cena ubytování zahrnuje vstup do wellness centra na 60 minut denně (vnitřní bazén a whirlpool, finská sauna 

a parní sauna).   

 
Bližší informace a online objednávky na webových stránkách: 

www.easyenglish.cz 

Stránka kurzu: https://easyenglish.cz/jazykova-dovolena/vikendove-pobyty-s-anglictinou/105-vikendovy-
pobyt-s-anglictinou-a-jogou.html  

Objednávka: https://jazykovekurzy.easyenglish.cz/objednavkovy-formular-kurzu-218    
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