
Vyjádření lékaře Bulharsko - hotelový komplex Chavdar ***

S MOŘSKOU HVĚZDOU
ZA ZDRAVÍM

Léčebně ozdravné pobyty v Bulharsku 
pro rok 2023

Kolik to stojí? Termíny turnusů.

Léčebně ozdravné přímořské pobyty jsou velice přínos-
né pro děti trpící vybranými chronickými nemocemi jako 
psoriáza, atopický ekzém, dermorespirační syndrom, 
bronchiální astma, chronické respirační onemocnění jako 
bronchiální astma, CHOPN, alergická rýma způsobená 
pylem, chronický zánět vedlejších nosních dutin, opako-
vané záněty středouší, obezita a jiné respirační, dermato-
logické, alergologické či ORL indikace.
Léčebné účinky má především přímořské klima, čistá 
mořská voda s obsahem soli a jodu, ale i písek a kva-
litní pravidelná strava s dostatečným pitným režimem. 
Důležitá je také přiměřené fyzická aktivita pod odborným 
vedením a režim celého dne přizpůsobený všem dětem 
různých věkových kategorií.
Dvou pobyt u moře pomáhá dětem především posilovat 
imunitu a sni�uje spotøebu u�ívaných lékù. Klinický efekt 
pøímoøské léèby pøetrvává po návratu domù mini-málnì 6 
mìsícù. Významnì se také sni�uje absence dìtí ve �kole.
Léčebně ozdravné pobyty u moře prokazatelně přispívají 
ke zklidnění zánětu u kožních i respiračních onemocnění, 
celkovému posílení imunity organismu a jeho adaptace 
na okolní zevní vlivy. Mají velice silný preventivní význam 
s dlouhodobým efektem, proto se většina dětí účastní 
těchto pobytů opakovaně. 
Celkově pozitivní efekt a smysl této unikátní koncepce 
přímořských ozdravných pobytů opakovaně potvrzují ne-
jen indikující pediatři, ale i ostatní specialisté zaintereso-
vaných oborů (alergologie a imunologie, endokrinologie, 
ORL, dermatologie), stejně tak i rodiče a děti. Důkazem 
spokojenosti a příznivého efektu této unikátní koncepce 
je trvalý obrovský zájem klientů – dětí i rodičů. 

MUDr. Veronika Cirmanová

Dětský hotelový komplex “ Chavdar *** “ se nachází v 
nejjižnějším bodě města Obzor, 65 km od města Varna. 
Komplex je na první linii pláže a nachází se v zeleném 
parku o rozloze 7 hektarů. Komplex je oplocený, pod 
neustálým dohledem (moderním bezpečnostním 
systémem s videokamerami) a ostrahou.
Dětský hotelový komplex “ Chavdar *** “ se skládá ze 4 
budov. Komplex dětem nabízí restauraci s otevřenou 
terasou, prostor pro diskotéku, koncertní sál, klub a 
amfiteátr, obchod, lékařskou ordinaci s izolacemi, 
směnárnu, bufet se sortimentem sladkostí, prostor pro 
úschovna zavazadel, trezor na cennosti, mediální 
hudební a osvětlovací technika, Wi-Fi zdarma.

Všechny pokoje mají: postele, noční stolky, skříň, 
zrcadlo, koupelnu se sprchou a umyvadlem, klimatizací.
Neustálá dostupnost teplé a studené vody.

Potřebujete další informace? 
Pak se mù�ete obrátit na www.kovotour.cz, 
nebo telefonní čísla 591 160 306, 724 443 407 
Těšíme se na Vaše děti !
Váš KOVOTOUR PLUS s.r.o.
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Finanční účast zákonných zástupců
dítěte na pobyt jednoho dítěte v roce 2023

Chavdar ***, Bulharsko

Turnus Odljezdz ČR Příjezd do ČR Cena

Ozdravného pobytu se mouhou úèatnit dìti od 7-17 let



Léčebně ozdravných pobytů se mohou zúčastnit    v�echny děti, které 
ke dni nástupu na pobyt dovrší sedmi let věku 
a do 18 let, za předpokladu, že budou respektovat léčebný řád.

Od červena  do srpna se uskuteční tøi turnusy:

v lokalitě Bulharsko, hotelový komplex    Chavdar ***

Studie prokázaly, že dlouhodobější pobyt u moře:

výrazně zlepšuje zdravotní stav chronicky 
nemocných dětí,
posiluje jejich imunitní systém,
má pozitivní vliv na psychiku dítěte.

Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom Vám představili nabídku léčebně 
ozdravných pobytů pro děti.
Zajišťujeme léčebně ozdravné pobyty Moøská hvìzda, 
pořádané zdravotnickým zaøízením Kovotour Plus s.r.o.
pro chronicky nemocné děti,ale i dìti zcela zdravé
Ve vìku od 7 do 17 let.

Co Mořská hvězda dětem přinese?

Pro koho jsou pobyty určeny?

Jak dítě přihlásit?

Kam s přihláškou? Kde ji naleznu?

Jak je zajištěna doprava?

Kdo bude děti doprovázet?

Kde se uskuteční Mořská hvězda 2022?

Pro koho jsou pobyty určeny?

Pobytu se mohou zúčastnit i zdravé děti!
Animaèní a sportovní program  je  nastaven pro dìti takovým 
zpùsobem,aby byli spokojené.Týmy máme rozdìleny a smíchány 
dìtmi v�ech vìkových kategorií.
Informace k rodièùm plynou sociálními sítìmi.
Fotogalerie a �ivé vstupy jsou prostøednictvím uzavøené 
facebookové skupiny a webových stránek.
V�e s ohledem k GDPR. 

Dítě může být k pobytu přijato pouze na základě přihlášky. 
Přihlášku vyplňují zákonní zástupci dítěte. Formulář 
je možné získat zdarma na webových stránkách
www.morskaplaz.cz nebo Vám bude zaslána po  telefonické 
konzultaci na Vá� e-mail.
Volejte tedy 724 443 407 nebo 591 160 306

Přihlášku dítěte k léčebně ozdravnému pobytu doruèí 
zákonní zástupci dítěte (nebo samoživitel)
na e-mailovou adresu: ozpd@kovotour.cz
O účasti dítěte na léčebně 
ozdravném pobytu bude při podání přihlášky uzavřená 
smlouva s konkrétním zařazením dítěte na lokalitu s termínem. 
Pøihlá�ku lze stáhnout na webových stránkách
www.morskáplaz.cz nebo Vám bude zaslána po  telefonické 
konzultaci na Vá� email.
Volejte tedy 724 443 407 nebo 591 160 306

Přeprava dětí do destinace bude realizovaná autobusovou
dopravou z  Prahy a Brna.
Dopravu dětí na urèené nástupi�tì a zpět budou zajišťovat jejich 
zákonní zástupci.

Doprovod dětí budou během cesty a pobytu zabezpeèovat
výchovní pracovníci, lékaři, zdravotní sestry . 
Vpobytovém místě budou zřízeny dočasné ordinace
pro èinnost zdravotnických pracovníků. V případě potřeby je 
zajištěna možnost další nutné lékaøské péèe v odpovídajícím 
zdravotnickém zaøízení v blízkosti pobytového místa. 
Dopravní zdravotní slu�ba je v ka�dém pobytovém místì zaji�tìna.

Jak je zajištěna strava?

Jak budou děti pojištěni?

O vhodné nutriční skladbě bude dětem podávaná 5x den-
ně strava (snídaně, oběd, večeře, dopolední a odpolední 
svačina) a její denní kalorická hodnota bude činit cca 
3000 kcal.Smluvně je zajištěn i dostatek tekutin (2,5 – 3 
litry denně na osobu) pro pitný režim dětí.Nebojte 
pamatujeme i na celiaky.

Pojištění dětí pro cestu a pobyt bude zajištěno prostřed-
nictvím zákonných zástupcù dítìte.




