DUHA Klub Dlažka
(Palackého 1, Přerov, 750 02, 603 886 644)
pořádá tábor pro rodiče s dětmi od 4 do 16 let

24. - 31. 7. 2021

Sedm
samurajů
aneb to nejlepší z Japonska
Dlažka jede do Japonska! Týden snů! Čekají na nás lokality, kam se normálně nedostanete! Moře,
džungle, skály, rýžová pole. Ale i draci, orli a jeřábi, noční stíny a východní slunce! Samurajové i gejši,
meče i kimona. Sakury i origami. A jako bonus olympiáda vč. vzpomínky na Nagano! Ano, jedeme tam!
Hravý tábor pro rodiče s dětmi i samostatné dospělé. Vhodné i pro prarodiče s vnoučaty.
Japonky i Japonci jsou hraví! Milují přírodu! Napodobí zvuky zvířat, ale dokážou i zahrát na brnkací
nástroj! Jsou obratní při lovu i při sportu, při tanci i při práci! Po celý den se usmívají, jsou hrdí i tvrdí borci! A tak zveme vás k návštěvě snů! Vás malé i velké dobrodruhy na výlet snů s Dlažkou. Zážitky
máte v ceně, to vše zažijete na našem táboře. Ne, nekupujte letenky, nemusíte se očkovat . Stačí přijet.
Program: 7:30 Dobrovolná rozcvička 8:00-8:30 Snídaně Dopoledne 9-12:00 Děti vycházka s hrami
Dospělí sport (ringo, rugby, kriket, frisbee, surfing …) nebo volný program 12:00 Oběd, poté volno 14:30
Japan aneb hra a poté typické japonské sporty či stolní hry dle vlastního výběru či koupání v blízkém
rybníce 18:30 Večeře a poté volný program 20:00 Večerníček pro malé i velké 22:00 Večerka děti (od
21:30 příprava na spánek) 22:00 Program pro dospělé. Speciality: Táborák, jeden volný den (výlet dle
výběru – Pelhřimov, Třeboň, Telč či jen tak pěšky po okolí), taneční večer ...
Ubytování: Chatky po třech - pěti. Spacáky vezměte vlastní, případně i polštářek či prostěradlo).
Místo: Základna Duhy Častoboř. GPS: V49.2473914N, 15.2082289E
Adresa základny: Žirovnice, Nádražní 584.
V dosahu: Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Kamenice nad Lipou
Strava: 5 x denně japonské speciality (co si ulovíš?) od našich "kukku" hvězd Pavly, Míši a Lízy.
S sebou: Vše potřebné k životu a hlavně lovu!
Cena: 3939,- Sleva 202,- pro děti. Slevy: pro členy Dlažky 200,-. Pro účastníky minulého tábora s
Mussurem Sedm Samurajů.
Platí táborové podmínky vč. storna na www.dlazka.cz 2021! Bližší informace obdržíte do 15.6.2021!
Je možné i přijet na variantu programu - Vysočina (turistika auty, pěšky či na kolech).

Těší se Mussur, Míša, Katka, Martin, Petr, Eliška a další vedoucí

