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LETNÍ POBYT
OČNÍ CVIČENÍ S ORTOPTIKOU

19. – 25. 8. 2023
Dítě-pacient

9.400, - Kč

Dospělý doprovod

7.200, - Kč

Dítě do 6 let
(ne pacient)
Dítě do 3 let
(do 2,99 let)

6.000, - Kč
ZDARMA
(bez stravy a lůžka)

INFORMACE K POBYTU
CENA ZAHRNUJE: ortoptická a pleoptická cvičení (cvičení není na pobytu hrazeno zdravotní
pojišťovnou, cena jednoho cvičení v délce 3h je 850,-Kč/jako stacionář v ordinaci), ubytování, stravu
formou plné penze (snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr ze 2-3 jídel), doprovodný program
např. lampionový průvod za světluškou aj. + informační materiál pro děti a rodiče, odbornou
přednášku z oční problematiky a konzultace.
PROGRAM: OČNÍ CVIČENÍ je každý den od neděle do pátku vždy 9.00 – 12.00 (ortoptická a pleoptická
cvičení a cvičení zrakové percepce pod odborným dohledem, cvičení na speciálních ortoptických
přístrojích, kontrola korekce, měření dioptrií, pasivní a aktivní pleoptika, grafomotorická cvičení, rozvoj
prostorové orientace, cvičení zrakové percepce, cvičení konvergence atd.,), cvičení probíhají uvnitř hotelu,
odpoledne je program individuální dle rodičů, případné doprovodné akce jsou i pro děti sourozence.
UBYTOVÁNÍ VE SPORTHOTELU BOHEMIA V ROKYTNICI NAD Jizerou - jsou k dispozici
pokoje ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s možností přistýlek. Každý pokoj je vybaven sprchou, WC,
SAT TV. V hotelu je připojení na internet WIFI u recepce a v prostorách restaurace. Je možné si s sebou
vzít svého domácího mazlíčka – psa (poplatek viz. web hotelu), kočárek, kolo, lyže atd. Více informací a
foto prostor hotelu najdete na:

www.sporthotel-bohemia.cz
STRAVOVÁNÍ: na pobytu máte v ceně plnou penzi, snídaně formou švédských stolů, obědy a večeře
výběr ze 2-3 jídel, v ceně nejsou zahrnuty nápoje, ty si hradíte zvlášť, polopenze možná není.
POBYT JE URČEN PRO DĚTI S DOPROVODEM, NELZE POSLAT NA POBYT POUZE SAMOTNÉ DÍTĚ

********************************************************************************************

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
Pro více informací se prosím informujte přímo v ordinaci na recepci nebo ve cvičebně, případně
nám napište e-mail na svobodova@ortoptika.com
********************************************************************************************

