Dílna Ořech o.p.s
pořádá

výtvarně-hravý pobyt pro děti s rodiči i prarodiči
v Jizerských horách

CESTA DO FANFÁRIE
2.-9. července 2017
Rekreační areál Jizerky - Bílý Potok
Fanfárie je kouzelná pohádková země, kde všechno je kouzelné a nic není nemožné.
Čeká nás cesta napříč známými pohádkami, loutkohraní, tvoření, hry, táboráky, výlety.

Zdarma
1890 Kč
3099 Kč
3490 Kč
3190 Kč

děti do 3 let bez nároku na lůžko, stravu a program
děti do 3 let, s doprovodem rodičů na programu, bez lůžka, strava
děti od 4 do 12 let s účastí na programu, strava, ubytování
první z rodičů, strava, ubytování
od 12 let bez programu, druhý rodič, prarodič, strava, ubytování

Dopolední pohádkový 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.
Nabízíme možnost i rodinám s odrostlými dětmi, aby se pobytu zúčastnili a udělali si svůj
turistický program nebo se částečně účastnili programu našeho (dle domluvy).
Pobyt je vhodný i pro děti s postižením.
Rodiny budou mít také dostatek času k odpočinku a sportovnímu vyžití. V areálu je dětské hřiště,
hřiště na volejbal, minigolf, restaurace, společenská místnost, vlastní kuchyňka, ohniště,
pískoviště. Terén je ideální na pěší turistiku nebo cyklistiku nádhernou přírodou, spousta tras
vhodná i pro kočárky. Hup hop stezka za areálem, koupaliště v Hejnicích, rozhledna Smrk, hora
Jizera, vodopády na Černém potoce, skalní vyhlídky, malebné lázně Libverda s Obřím sudem,
Frýdlant, IQ park a zoo Liberec, Ještěd,… Pro děti je atrakcí i několik krav, co se pasou na lukách
kolem a cachtání v potoce, který teče areálem. V areálu je bezplatná Wi-fi.
Stravování obsahuje plnou penzi (snídaně, oběd, večeře), svačinky pro děti na programu. Jeden
den je volná rekreace bez oběda.
Ubytování si můžete vybrat v chatce či na pokoji. Pokoje 4-lůžkové a jeden 3-lůžkový mají
samostatné příslušenství (wc, sprcha), u ostatních pokojů je příslušenství vždy pro dva pokoje (2 a
3 lůžkový) dohromady. Chatky jsou 5-lůžkové se dvěma ložnicemi (3+2) v patře, obývacím pokojem
s jednou přistýlkou v přízemí, wc, sprchou a umyvadlem. Před vchodem je terasa. Pro ubytování
v chatce je podmínkou minimálně obsazené 4 postele. Možnost zapůjčení dětské postýlky na pokoj
i chatku. Ceny jsou stejné pro ubytované v chatce i v budově.
Informace o placení zálohy a stornopoplatcích obdržíte v přihlášce.
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