
Pultanela aneb Arabela se vrací

Příměstský tábor je určen pro prarodiče, 
kteří si netroufají s vnoučaty vyjet 
do vzdálenějších míst, popř. jim to 
fyzická kondice nedovoluje.

Tábor je vhodný pro vnoučata ve věku 
4 –10 let.

Aktivity budou zaměřeny na vzájemnou 
spolupráci, na posílení komunikačních 
a sociálních kompetencí. 

Na co se můžete těšit?

• vyrazíme na krátké vycházky Brnem 
a jeho blízkým okolím, navštívíme místa 
zábavná i poučná

• něco krásného si vytvoříme, zapojíme 
i moderní technické výbavení

• formou her a činností potrénujeme 
sluch, čich, hmat a zrak, procvičíme 
paměť, trpělivost a soutěživost

Vždy pondělí –pátek, 9.00 –15.00 hod.

Kdy: 10.–14. 7. • 7.–11. 8. 2017
Kde: Josefská 1, Brno (prostory 

Centra pro rodinu a sociální péči)
Cena: Senior 1600 Kč

1. dítě 1600 Kč • 2. dítě 1300 Kč
(záloha 1000 Kč do 31. 5. 2017)

Cena zahrnuje vstupné a zajištění 
programu.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BRNĚ 
PRO PRARODIČE S VNOUČATY

Spokojený senior – KLAS z.s.

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 / 518 328 813

mobil: +420 / 730 805 857
pobyty@spokojenysenior-klas.cz

www.spokojenysenior-klas.cz
Spokojený senior – KLAS z.s.
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POBYTOVé 
AKTIVITY

pro seniory 55+

pro prarodiče 
s vnoučaty

Rekreačně-vzdělávací pobyt

Těšit se můžete na společné vycházky 
a hlavně turistické výlety do přírody. Dále 
na přednášky o zdraví, tréninku paměti 
a dalších zajímavých aktuálních tématech. 
Naučíme se, popř. zdokonalíme tzv. 
severskou chůzi (Nordic Walking), vydáme 
se za historií a formou her zavzpomínáme 
na časy minulé. 

Využijeme přilehlé sportoviště, kde si 
vyzkoušíme ve Francii oblíbenou hru 
Pétanque. 

Společné večery strávíme s deskovou 
hrou, filmem nebo vzájemným sdílením 
a odpočinkem.

Penzion se nachází v srdci Fryšavy, pokoje 
jsou 2–4 lůžkové a každý má vlastní 
sociální zařízení.

Kdy: 11.–16. 9. 2017
Kde: Fryšava, penzion Fryšava
Cena: 5300 Kč

(záloha 3200 Kč do 30. 6. 2017)

PRO SENIORY 55+

Ceny pobytů zahrnují ubytování, plnou 
penzi, dopravu* a zajištění programu.

Babičko, dědečku, vyprávěj...

Týdenní pobyt v srdci Vysočiny pro 
prarodiče a jejich vnoučata ve věku 
4 –12 let. 

Co pro vás máme připraveno tentokrát? 
Spoustu her a aktivit zaměřených 
na prohloubení a posílení vzájemných 
vztahů, předávání zkušeností a vzájemnou 
spolupráci ve dvojicích či skupinkách.

V programu samozřejmě najdete 
také hry a soutěže, výlety do blízkého 
i vzdálenějšího okolí.

Připraveny jsou také pohybové aktivity, 
drobné úkoly na posílení paměti 
a kreativní tvoření.

Každý večer zakončíme společným 
večerníčkem.

Získejte tipy, jak trávit volný čas společně!

Kdy: 22.–29. 7. 2017
Kde: Škrdlovice, penzion Vysočina
Cena: Prarodič 5500 Kč

(záloha 3300 Kč do 30. 4. 2017)

Dítě do 12 let 3800 Kč
(záloha 2300 Kč do 30. 4. 2017)

*Doprava na pobyt pro prarodiče 
s vnoučaty je vlastní.

PRO PRARODIČE S VNOUČATY


