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Nabídka letních výletůNabídka letních výletů
Abyste si mohli případně zajistit dovolenou, nabízíme s předstihem vybrané táborové výlety:

 tábory budou probíhat v době od pondělí 3. 7. do pátku 11. 8. 2023
 na jednotlivé dny můžete dát děti samotně, nebo se přidat a jet s námi
 postupně budeme informace o aktivitách doplňovat
 kompletní nabídku zveřejníme v brožuře táborů cca začátkem března
 pokud vás nabídka zaujala, rezervujte si prosím své místo co nejdříve

středa 12. 7. – Český Krumlov
• večerní představení „Muž Dvojhvězdy“ jako příběh létajícího muže v otáčivém hledišti
• plavba na vorech kolem města, návštěva ZOO, čokoládovny, muzea lokomotiv a další zajímavosti
• návrat v pozdních hodinách
• upozorňujeme na cenu vstupenky 1.200,- Kč / osobu, což se promítá do ceny výletu
• vzhledem k rezervaci a platbě vstupenek se prosím hlaste co nejdříve

pátek 14. 7. –  Muzeum dinosaurů Praha
• zažijte na vlastní kůži svět druhohor v Dinosauria Museum Prague
• opravdové kostry dinosaurů představují jednu z největších soukromých sbírek na světě
• věrné modely predátora Tyranosaura Rexe a ptakoještěra Quetzalcoatluse uvidíte v životní velikosti
• čeká nás unikátní sbírka minerálů z 20 zemí světa
• svět dinosaurů si užijete i díky hře Dinosauři VR
• návštěva letiště

úterý 18. 7. až pátek 21. 7. – Putování po Čechách
• navštívíme zábavný park Mirákulum
• půjčíme si trekové kozy, svezeme se parní lokomotivou
• vyrobíme si pomádu na rty, bylinné lektvary, pytlíky proti komárům, perníky
• navštívíme různá muzea - letectví, dopravy, železnic, hraček, kuriozit
• povečeříme ve Středověké krčmě v Dětenicích s programem, prohlédneme si zámek a pivovar
• ubytování je na pokojích s vlastním sociálním zařízením, zahrnuta je plná penze i svačiny
• již teď se můžete předběžně hlásit

pátek 28. 7. – Prison Island Praha
• prostor pro hry a zábavu, inspirovaný televizní hrou Pevnost Boyard
• 30 místnostmi a spoustou úkolů pro malé i velké - pozor, neplést s TEPfactorem!
• budete ponořeni do vězeňského prostředí, kde každá buňka má svou vlastní výzvu k řešení
• můžete přihlásit i samotné děti na tábor; nebo vytvořte tým a jeďte s celou partou
• celý prostor je rezervován pouze pro nás
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