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NA DVORKU

LETNÍ PROVOZ NA DVORKU 2020
Ranní setkávání 7:30 – 8:30, vyzvedávání dětí 15:30 – 16:00.
Cena je uvedena za týden včetně celodenní stravy a pitného režimu
7.7. – 10.7.2020 (úterý–pátek, 6.7. pondělí státní svátek)
EXPEDICE DVOREK NA CESTĚ KOLEM SVĚTA pro děti od 4 do 8 let / 2 000 Kč
Vydejte se s námi na cestu kolem světa, která nebude trvat dlouhých 80 dní. S naší cestovní kanceláří ji totiž stihnete za
pouhé 4 dny. Pojďte s námi protančit všemi rytmy hrající Afrikou, společně přibrzdit na rychlou návštěvu u Velké čínské
zdi a poté pokračovat dál, až na místa neprobádaná, ledem pokrytá a člověkem nenavštívená.
A k tomu všemu ještě stihneme zakousnout čerstvý croissant v Cafe de Paris!

VOLNÁ MÍSTA

13.7. – 17.7.2020
FERDA MRAVENEC – práce všeho druhu pro děti od 4 do 6 let / 2 590 Kč
Prozkoumáme, jak to chodí v mraveništi. Jak žijí mravenci? O tom ví nejvíc samozřejmě Ferda!

OBSAZENO – pouze náhradníci

JSI SPORŤÁK TĚLEM i DUŠÍ? pro děti od 6 do 10 let / 3 490 Kč
Ve zdravém těle zdravý duch. Týden nabitý sportovními aktivitami. Sporty všední i nevšední a mnohé další výzvy
(třeba i noc plná dobrodružství).

POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA

10.8. – 14.8.2020
TVOŘIVÉ RUCE pro děti od 4 do 6 let / 2 590 Kč
Letní umělecká dílna potěší všechny děti s tvůrčím nadšení bez potřeby soutěžit. Pro ty, kteří rádi a bez zábran
zkouší nové tvůrčí techniky.

OBSAZENO – pouze náhradníci

AGENTI Z 005 NA CESTÁCH pro děti od 6 do 10 let / 3 490 Kč
Batoh na záda, svačinu a pití do vlaku s sebou (během dne bude doplňováno), obědy v restauracích.
K létu patří zkoumání, záhady a napětí. Pro odvážlivce, kteří se nezaleknou náročných zkoušek a kteří umí jít
společně za jedním cílem. Kdo přijme výzvu a podstoupí náročný výcvik agentů a agentek?
Pro děti, které zvládnou každodenní cestování, pro rodiče, kteří unesou ranní setkávání i odpolední vyzvedávání
mimo Koterov, nejčastěji na vlakovém nádraží.

POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA

17.8. – 21.8.2020
VKLOUZLA K NÁM KOUZLA pro děti od 4 do 6 let / 2 590 Kč
Pojďte se s námi proměnit v čaroděje a čarodějky. Navštívíme kouzelnickou školu, uvaříme lektvary, budeme
čarovat.

POSLEDNÍ 3 VOLNÁ MÍSTA

ROBIN HOOD pro děti od 6 do 10 let / 3 490 Kč
Poznejte život zbojníků plný dobrodružství a nečekaných výzev.
Potřebujeme Vás! Vás, co se nebojíte postavit zlu a znovu v našem kraji nastolit pořádek a blahobyt.
Tábor se uskuteční na Ekofarmě Pod Radyní http://www.ekofarmapodradyni.cz
Pozor – v přilehlých lesích se to zbojníky jen hemží!

OBSAZENO – pouze náhradníci
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