
Relaxační dovolená po páté ve Sloupu, s programem pro 
dospělé i děti

Termín: 12.8. - 19.8.2023
Místo: Rekreační středisko Oáza, Sloup v Čechách 
- ubytování v chatkách se sociálním zařízením, nádherné okolí, lesy, koupaliště, 
rybník, skalní hrad, skalní divadlo a jiné zajímavosti. 
https://www.dovolenavesloupu.cz/…za/

Strava: domácí, výborná kuchyně, plná penze, lze objednat i vegetariánskou stravu

Program pro dospělé:
před snídaní: jemné cvičení, protažení, vítání nového dne - vede Věrka
dopoledne a po obědě: (podle počtu účastníků) Rodinné konstelace, konstelační 
hry a meditace - vede Renatka
odpoledne od 15.00 - individuální volno  
podvečerní a večerní program: astrologie, meditace, tanec, cvičení, hry společně s
dětmi, táborák
Program pro děti:  
v době hlavního programu pro dospělé - pestrý sportovně zábavný program s prvky 
waldorfské pedagogiky, intuitivní pedagogiky apod. - vede Věrka, Pavlínka a Jana

Cena:  
dospělý: 6 200,- Kč, dítě: 5 200,- Kč. 
dítě od 3 - 5 let: 4 300,- Kč  (dítě do tří let bez nároku na stravu, zdarma)
V ceně je: ubytování v chatkách, peřiny a povlečení, plná penze výborné, pestré 
české kuchyně, včetně pití.
Ucelený program pro děti i dospělé.

Masáže a výklady horoskopu si můžete zaplatit ve volnou středu nebo v odpoledním 
volnu,  

Zálohu za pobyt a osobu 1500,- Kč je nutné zaslat do 31.3.2023 
na účet č:  9334856002/5500
doplatek celé částky pak do 30.6.2023. 
do zprávy pro příjemce napište celá jména všech osob a u dětí věk

Doprava: vlastní, 
příjezd v sobotu 12.8.2023 mezi 16-18.00 hod, odjezd v sobotu 19.8.2023
po snídani do 10.00 hod. 
V případě, že přijedete později nebo odjedete dříve,cena pobytu se nemění.  

Další info :  Věra Dvořáková 777197497  a  Renata Štěpánová 737504979 
Pokud máte zájem užít si krásný týden, přihlaste se, co nejdříve, mailem nebo 
telefonem.

PŘIHLÁŠENÍ: dvorakovaklubslunce@seznam.cz      , renda.stepanova@seznam.cz

Těšíme se na vaše přihlášky a jistě skvělou skupinu, tak jako v minulých letech.


