
    
 
 
 LETNÍ POBYT NEJEN O KONÍCH 2015 

 

Prázdniny jsou za dve mi a tak jsme si pro Vás d ti p ipravili LETNÍ POBYT NEJEN O KONÍCH 
2015, který prob hne v m síci ervenci od 12.7. do 17.7. 2015 a také v srpnu tj. od 9.8. do 14.8. 2015. 

Téma na letní pobyt je INDIÁNI A KOVBOJOVÉ 

hem t chto prázdninových dní se budeme snažit Vás naplnit krásnými zážitky v prost edí poník  a koní, pe ování o 
, jízdou na nich (pokud po así dovolí), ale také oblíbenou ru ní dílnou pod vedením šikovných vedoucích. Výrobky, 

které si d ti vyrobí si odváží na památku dom . Pobyt je omezen v kovou hranicí pro d ti od 6 let do 10 let (vyjímky 
možno po domluv )  

ubytování: - dvoul žkové chatky (pro nejmenší podkroví v chat ), v p ípad  teplého po así možno teepee, vlastní stan 

stravování: - ob dy dovoz restaurace: snídan , sva iny, ve e svépomocí, pitní režim p ístupno celý den 

co s sebou: karti ku zdravotní pojiš ovny (kopie), vhodné oble ení do nepohody, na koupání, neplavci rukávky, plášt nku (kdyby 
po así nep álo), spacák, baterku, opal.krém, repelent, pokrývku hlavy,lahev na pití, oble ení vhodné pro jízdu na koni, kdo má helmu 
(cyklistickou, chráni  páte e), hygienické pot eby, pastelky, fixy, n žky, tri ko(a) vhodná na potisk - batiku, spacák, kostým (nebo 
alespo ást) a ostatní.. 

CENA - 2800 K  (uhradit v hotovosti do dne 20. 5. 2015, nebo poštovní poukázkou typu C na uvedenou adresu 
Denisa Valentová, Bližanovy 86, 340 34, Plánice) 
cena zahrnuje ubytování, stravování, pitní režim, pojišt ní d tí na 5dní,jízdu na pony (koních) každý den (pokud bude 
po así p íznivé) a ostatní režie na dovednostní dílni kuP ihlášku poslat emailem, nebo k vyzvednutí v areálu. V 

ípad  zájmu nás prosím kontaktujte po et d tí je omezený :) na tel. . 777 843 341 email denimach@seznam.cz , 
vypln nou p ihlášku posílejte nejpozd ji do 30.4.2015 

 

www.blizanovy-machov.cz 


