Silvestr 2017 /2018
SILVESTR na hradě Rožmberk nad Vltavou !!!
Milí kamarádi, drazí známí, fanoušci a sympatizanti našich stránek www.neseddoma.eu,
léto je v plném proudu, ale my dva, jako ti pilní mravenečkové, se již usilovně připravujeme
na zimní období… A až se zima zeptá, co jsi dělal v létě? Máš kde pařit? Odpovíme jí:
„Připravoval jsem pro vás SILVESTRA“! 

Pár metrů od krásného hradu Rožmberk nad Vltavou, v bývalém horním hradě,
se nachází ubytovací zařízení České pošty, které jsme někteří z nás navštívili již v březnu
tohoto roku při oslavě 40. narozenin našeho kamaráda pošťáka Vaška z Prahy ;-). Místo nás
velice zaujalo, dle nás má svůj půvab a Genius loci… ;-). Výhledy na hrad i dolů směrem
do městečka a na řeku Vltavu opravdu stojí za to! Proto jsme se rozhodli konec roku oslavit
právě zde. Kapacita ubytování je veliká, zarezervovali jsme prozatím 20 lůžek. Věříme, že se
opět v hojném počtu sejdeme.
Stručné (leč důležité) údaje:
Kde: Rožmberk nad Vltavou 66
Kdy: pátek 29.12.2017 – pondělí 1.1.2018
Za kolik: ceny za osobu a den jsou buď 217,- Kč (pokoje bez vlastní sociálky) nebo
308,- Kč s vlastním WC a sprchou + 8 Kč rekreační poplatek. Zálohu v hodnotě 500,- Kč /
účastník je zapotřebí odeslat do konce měsíce září na účet 1321755193 / 0800
Stravování: v případě zájmu většího počtu lidí snídaně 52 Kč, večeře 92 Kč, jinak
na výletech obědy, popř. pod hradem jsou hospody, kde dobře vaří a na výletech rovněž

nějaké potkáme. Silvestrovské pohoštění si připravíme sami. Pivečko a další pitivo též vlastní
zásoby . Stravování bude ještě upřesněno.
Ubytování: http://www.ubytovanirozmberk.cz
Ubytování je možné ve 2, 3 a 4 lůžkových standardně vybavených pokojích, sociální
zařízení a sprchy jsou společné. V nabídce jsou také pokoje s TV a vlastním sociálním
zařízením viz výše.
Perlička: Máme rezervaci obrovské společenské místnosti s lednicemi a hlavně
překrásnou terasou s výhledem na celé městečko a zámek, odkud se budou krásně
pozorovat půlnoční ohňostroje!!! K dispozici je i místnost s ping-pongovým stolem.
Pohled z naší terasy:

Z našich četných zkušeností musíme říci, že sehnat ubytování na Silvestra takto takřka
za hubičku, se opravdu rovná malému zázraku!!! Žádné navyšování ceny kvůli
silvestrovskému termínu a povinný týdenní či vícedenní pobyt! Ne! Nic takového! Zde je
levně po celý rok! A teplíčko zároveň bez práce a námahy.
Zábava: kromě společných výletů – níže jsou tipy, bude tradiční silvestrovská maškarní,
osvědčené předávání dárků na určité písmeno, promítání a apod. No, divočina jako vždy.
Bližší info dostatečně dopředu upřesníme, ať se stihnete připravit.
Tipy na výlety:
Vyšší Brod (cisterciácký klášter a poštovní muzeum) – cca 7 km

Lipenské jezero (jihočeské moře) – 15 km do Lipna nad Vltavou
Vítkův kámen – zřícenina hradu s rozhlednou (28 km)
Český Krumlov (25 km)
Rozhledna Kleť
zřícenina Dívčí kámen
Hlaste se nám závazně a rozešlete mezi kamarády.
Kontaktní adresy: verkat.veverka@seznam.cz, radek.minovsky@mountfield.cz
Těšíme se na vás!
Věrka a Radek
PS: NESEĎ(TE) DOMA! 

