
Akademie nadání o. s. vás zve na

HERNÍ VÍKENDOVÝ POBYT V NÝRSKU  ANEB  „VĚŠÍN V“
www.akademie-nadani.cz

V reakci  na  kladné  ohlasy  ohledně  společného  víkendového  pobytu  dětí  s rodiči  opakovaně 
uskutečněného před letními prázdninami se podařilo zajistit ubytování tentokrát v šumavských lesích. 
Jedná se o

Autokemp Nýrsko.

Objekt se nachází na okraji města Nýrska, hned vedle městského koupaliště. Ubytovat se lze ve 
4     a     5-lůžkových chatkách  ,  5-lůžkové chatky se dají rozdělit na dvě části se samostatnými vchody. 
V ceně je zahrnuta plná penze i Wi-Fi připojení k internetu téměř na celé ploše kempu. V autokempu 
můžete využívat  společnou kuchyňku s elektrickými vařiči a několika lednicemi. V umývárně jsou 
kromě umyvadel s teplou vodou připraveny i sprchy na žetony.
Součástí areálu je restaurace s výběrem hotových jídel i minutek. Restaurace je otevřena denně od 10 

do 22 hodin. Kromě hlavní  jídelny s výčepem tu najdete také  nekuřácký salonek, kulečníkový stůl  
a letní terasu. Pro herní aktivity bude k dispozici společenská místnost. Přímo v areálu autokempu si 
na  víceúčelovém hřišti lze zahrát volejbal, nohejbal nebo badminton, můžete si také vypůjčit rakety 
a míčky na badminton, různé míče a létající talíř (frisbee). U recepce je nově také hřiště na petanque. 
Děti jistě ocení dětské hřiště s prolézačkami a skluzavkou. Večer lze strávit u společného ohniště nebo 
si půjčit gril i s uhlím a grilovat přímo na terase chaty.
Doprava je individuální.

POBYT JE URČEN PRO DĚTI S RODIČI NEBO JINÝMI ODPOVĚDNÝMI OSOBAMI.

Program  pobytu  bude  částečně  organizován,  všechny  nabízené  aktivity  budou  dobrovolné 
a přizpůsobí se počasí a potřebám dětí. Určitě bude dostatek času na společné hry, relaxaci, výlety,  
táborák. Každý tvořivý návrh na zpestření pobytu je samozřejmě vítán.

TERMÍN:

Pá – Ne 31. 5. – 2. 6. 2013

CENA:

(zahrnuje ubytování s plnou penzí
včetně nákladů na organizaci)

dospělý 1.050,- Kč pro členy  /  1.120,- Kč pro nečleny

dítě do 15-ti let   930,- Kč pro členy   /    980,- Kč pro nečleny

Protože musíme potvrdit objednávku pobytu jako závaznou,
žádáme o provedení rezervace nejpozději do Pá 10. 5. 2013.

Platbu za pobyt je pak nutné uhradit  do Pá 17. 5. 2013, a to buď v hotovosti v kanceláři ANA 
nebo na účet č. 234624537/0300 pod VS 401 s uvedením jména v popisu příkazu k úhradě.

Přihlášky a informace:
osobně – ANA, Doudlevecká 36, Plzeň  (nad CK AVAS)
e-mail – info@akademie-nadani.cz
telefon – 604 612 205
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