Na dovolenou jinam a jinak než vždycky? Přátelé přírody nabízejí levné ubytování na 1000+1
místech v Evropě i jinde ve světě
Pokud si rádi dovolenou plánujete sami a chcete ji strávit jinak než ostatní, možná vás zaujme
následující nabídka spolku Přátelé přírody z. s. Ten je součástí mezinárodní hnutí Přátelé přírody
(Naturefriends International), které provozuje na tisíc ubytovacích zařízení od turistických útulen po
horské hotely v atraktivních oblastech mnoha nejen evropských zemí, zejména těch německy
mluvících, ale třeba i v Chile či v senegalském Dakaru. I vy v nich můžete strávit dovolenou nebo
její část se slevou. Jak na to? Vyhledávač v angličtině a němčině je na webové stránce
http://www.naturfreunde-haeuser.net.
Samotné hnutí vzniklo jako svépomocný turistický spolek už v roce 1895 ve Vídni, kde má dodnes
své sídlo. Od té doby se rozrostlo na více než 500 tisíc členů ve 43 státech na čtyřech kontinentech a
je tak dnes i nejstarším a největším sociálně ekologickým hnutím, zasazuje se totiž o udržitelný
cestovní ruch. Jeho členem je například i letos odcházející rakouský prezident Heinz Fischer.
V Československu je vedli od roku 1925 němečtí sociální demokraté, Češi se k hnutí Přátel přírody
přidali po překonání období dvou totalit v roce 1991. Spolek Přátelé přírody z. s. má svoje aktivní
skupiny v řadě krajů Česka. Kde jsou a jak se k nim přidat, najdete na www.pratele-prirody.cz.
Členové spolku mají ve všech zahraničních Domech přátel přírody nárok na slevu ve výši 15 až 50
procent na členskou známku. Tu může každý zájemce obdržet spolu s průkazem poštou po
přihlášení se na adrese info@pratele-prirody.cz a zaplacení ročního členského příspěvku ve výši
200 Kč, nad 65 let 150 Kč, dítě do 15 let 100 Kč.
Proto pokud chcete zažít dovolenou v trochu jiném stylu, než jste byli doposud zvyklí, neváhejte
nás kontaktovat!
Miroslav Prokeš, Praha
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„Každý přece potřebuje přátele – lidé i příroda“

