Pobytový program 2019
Podzimní prázdniny pro celou rodinu v Krkonoších
Resort sv. František Špindlerův mlýn ‐ Erlebachova a Josefova bouda

26. 10. 2019
15:00 – 18:00
Příjezd. Parkování jsme Vám zajistili, na přivítanou welcome drink a malé občerstvení. Po té se
půjdete ubytovat, my zabavíme děti a vy si v klidu vybalíte.
18: 00
Seznamovací večeře s představením programu a možnostmi dalších aktivit. Po večeři čtení
pohádky na dobrou noc pro děti.

27. 10. ‐ 29. 10. 2019
8:00
snídaně formou bufetu
9:00 – 10: 00
děti 0 až 3 let plavání v doprovodu s jedním dospělým
děti 3+ animační program
dospělé trénink s Denisou Rosolovou
10:15 – 11:15
děti 0‐3 aktivní hernička s dozorem
plavání dětí 3+ bez rodičů,
dospělé trénink s Denisou Rosolovou
11:30 – 13:45
polední pauza na oběd, spinkání a jiné volno :)
13:45 – 14:45
děti 0‐3 aktivní hernička (dle počasí procházka, venkovní hřiště)
děti 3+ angličtina dle jejich schopností (dle počasí angličtina venku)
dospělé volno
15:00 – 16:30
děti obou věkových skupin animační progam dle denních témat
dospělé trénink s Denisou Rosolovou
16:30 – 17:30
děti obou věkových skupin pokračují v animačním programu dle denního téma
dospělé mohou využít wellness
18:00
večeře
pro zvídavé děti čtení na dobrou noc

30. 10. 2019
8:00
snídaně formou bufetu
9:00 ‐10:00
poskytneme asistenci a zabavíme děti, v klidu si zabalíte,
vypijete kávu a můžete se vydat na cestu domů

Animační program pro děti
DENNÍ TÉMATA
Neděle
dýňové tvoření, ozdoby z šišek
Pondělí
malé divadlo, kytara, v závislosti na počasí odpolední opékání na ohni
Úterý
seznámení s erlebachovskými koníky, vodění, pohybové hry
při nepřízni počasí výroba masky na karneval
dětský karneval
Pro děti bude v rámci dopoledního i odpoledního programu přichystána zdravá svačinka, voda, čaj.
Během pobytu se o všechny bude starat team čtyř zkušených maminek a mladé instruktorky plavání
a angličtiny s pedagogickým vzděláním.
Nabízíme i možnost zarezervovat individuální hlídání v pozdějších hodinách (400 Kč za hodinu,
kapacita omezená) ‐ pro dospělé možnost vlastního programu, večeře, ochutnávka vín, bowling ve
vedlejší chatě, privátní sauna, aktivity v okolí viz. přiložený seznam aj.
Program není závazný, drobné změny v programu mohou nastat, ale budete o nich včas informováni.

