Dílna Ořech o.p.s
pořádá

výtvarně-hravý pobyt pro děti s rodiči i prarodiči

CESTA KOLEM SVĚTA
3.-10. července 2016
Tři Studně na Vysočině – turistická chata Duha
Při zaplacení celé částky do 1. dubna 2016 sleva 100 Kč/os.

Zdarma děti do 3 let bez nároku na lůžko, stravu a program
1720 Kč děti do 3 let s doprovodem rodičů na programu, bez nároku na lůžko,
strava
2850 Kč děti od 4 - 6 let
2990 Kč děti od 7 – 10 let
3380 Kč starší děti a dospělí
Dopolední program je určen pro děti od 4 let bez doprovodu rodičů /ať si trochu
odpočnete, ale můžete se také aktivně zapojit/. Mladší dítě se účastní se svým rodičem.
Pobyt je vhodný i pro děti s postižením.
Rodiny budou mít také dostatek času k odpočinku a sportovnímu vyžití. V areálu je hřiště,
trampolína, kolotoč, houpačky a pískoviště. Terén je ideální na pěší turistiku nebo
cyklistiku nádhernou přírodou. Minigolf u blízkého hotelu Horník. Koupání v nedalekém
rybníku Sykovec, či v krytém bazénu v hotelu u Loubů.
Stravování obsahuje 5x oběd a 5x večeři, svačinky pro děti. Jeden den je volná rekreace
bez programu a stravy. Ostatní si můžete připravit v kuchyňce.
V ceně je ubytování, poplatek obci, stravování, výtvarný materiál, odborné vedení lektory
s pedagogickým vzděláním, vypálení výrobků, program pro rodiče a děti. Hliněné výrobky
budou po vypálení k vyzvednutí v Brně, Ořechově, či na Třech Studních. Ubytování ve 2, 3,
4 a 5 lůžkových pokojích, společenská místnost, místnost s televizí, hrací koutek, dětské
židličky, ohrádka, zdarma možnost zapůjčení dětské postýlky, parkování v areálu.
Fotografie z minulých ročníků najdete na www.dilnaorech.cz.
Zálohu 1000 Kč/os. zaplaťte do 20. dubna, doplacení celého pobytu do 1. června na účet:
2800201029/2010 nebo hotově paní Věře Salnekové. Stornopoplatek pro účastníky od
4 let je 800 Kč za osobu při odhlášení do 30. 6., od 1.-2. 7. je 1000 Kč.

Příjezd na chatu 3. 7. od 14 hod., odjezd 10. 7. dopoledne 10-10:30 hod

Dílna Ořech o.p.s., Mgr. Věra Salneková, 737067293, salnekova@dilnaorech.cz,
www.dilnaorech.cz

