Ahoj, znáte nás?
Jsme Petr, Zuzana, Edmund a Lucinka Pevensyovi a pokud s námi
chcete zažít naše další veliké dobrodružství,
vydejte se s námi objevit

LETOPISY NARNIE
III.
Kdy?
V pátek 8.2.2013
Do neděle 10.2.2013
Kde?
V rekreačním středisku Bílá Holubice
v Moravici-Mokřinkách

Budeme Vás očekávat v pátek mezi 17:00 a 18:00 h
Poprvé se sejdeme u večeře v 18:00 h
Program končí v neděli ve 14:00 h
Rodiče si vyzvednou své děti v areálu střediska v neděli
10.2. nejpozději do 14:00 h, děkujeme.

Co Vám pobyt Letopisy Narnie nabídne?
V ceně pobytu je jídlo 5x denně, pitný režim po celý den, útulné pokojíčky
s umyvadlem a sociálním zařízením na patře, materiál pro hry a rukodělné
aktivity, dozor našich lektorů a zdravotníka a hlavně to, proč se na Moravici
všichni sejdeme a to je bohatý a zábavný program.

Jak na Bílou Holubici dojet?
Cest je spousta a kroutí se, občas je to pro některé velké dobrodružství, ale
nakonec to většinou zvládnou všichni rodiče i bez GPS.
EICO tip: když jedete z Fulneku nebo Oder, ve Vítkově se dejte na Nové
Těchanovice, za nimi v ostré zatáčce doprava na Zálužné. Pod kopcem pak na T
křižovatce doleva, po pravé straně u cesty je ukazatel Bílá Holubice, za ním tedy
hned doprava a jste tam ☺. Hodně zdaru!!!

Jak to na Bílé Holubici vypadá?
Mrkněte na www.bilaholubice.cz
Mají tam ustájené koně a v ohradě se pasou kozy. Kolem
je krásná příroda přírodního parku Moravice. Před
penzionem je terasa, pískoviště a prolézačky pro menší
děti. Ve vedlejší budově je restaurace.

Co si přibalit do batohu?
Rozhodně sáně anebo boby (pokud bude sníh).
Dobré boty na turistiku i do sněhu, teplé oblečení
do pohody i nepohody (i rezervní oblečení)
Přezůvky do budovy, pyžamo,
spodní prádlo, ponožky, hygienické potřeby
Vybavené školní pouzdro (pastelky, fixy)
Průkaz zdravotní pojišťovny, potřebné léky
Kostým postavy z Narnie – není nezbytné
Staré triko nebo zástěrku k případnému
zašpinění při výtvarných činnostech
V neposlední řadě touhu po dobrodružství a dobrou náladu!
V průběhu pobytu provozovatel neručí za cennosti dětí jako věci z drahých kovů,
elektronické přístroje, mobilní telefony, fotoaparáty, přehrávače MP3, MP4
apod. Zvažte, zda se děti bez nich na těch pár dní neobejdou.

Na dobrodružnou cestu zemí fantazie se s Vámi těší
Jana Divincová
Kateřina Pešáková
info@eico.cz,

737 711 798, 737 709 148

Akci pro Vás pořádá Eko-info centrum Ostrava, www.eico.cz

Taaak… snad už je to všechno…
Ještě potřebná mapa a už Vám nezbývá než se těšit.
My už se na Vás těšíme teď ☺

Mějte se krásně a v
pátek 8.2.2013
NA SHLEDANOU!

