Dětský tábor

Stráž nad Nežárkou

DT Nežárka je nejútulnější z táborů v naší nabídce (viz www.letni-tabory.cz). Patří mezi
tradiční letní tábory na jihu Čech. Po zcela vyprodané loňské sezóně všem zájemcům o
prázdninové dobrodružství opět nabízíme atraktivní letní pobyty s nabitým programem přímo na
břehu romantické řeky Nežárky. Na základě zájmu rodičů jsme i letos připravili nejen klasické
dvoutýdenní turnusy – v naší nabídce tak najdete rovněž zkrácené týdenní běhy, vhodné
především pro děti, které se letos vypraví na tábor poprvé.

DT Nežárka je mladším – a tudíž i menším – sourozencem vyhlášeného dětského tábora Nový Řadov (viz
www.novyradov.cz). Oba naše tábory leží ve stejné lokalitě – uprostřed idylické jihočeské přírody, v srdci
CHKO Třeboňsko. Areály od sebe dělí pouze bývalá pískovna s jezerem, které
je pro děti ideálním místem k trávení horkých letních dnů. Po vydařené a
zcela vyprodané loňské sezóně je DT Nežárka i letos připraven v létě přivítat
všechny kluky a holky od 6 do 15 let, kteří s námi chtějí prožít prázdniny na
maximum ® a zažít přitom všechno to, co může nabídnout jen pobyt na
dětském táboře: Soutěže a bojovky. Kamarádství a táborové lásky.
Dobrodružství. Zábavu. Koupání a sport. Srandu od rána do večera a dny
strávené uprostřed krásné přírody.
Děti jsou ubytovány v chatkách a ve srubech. Centrem tábora je hlavní
budova s jídelnou a kuchyní, která nabízí dostatečný prostor pro zajištění
zajímavého programu při nepříznivém počasí. Umývárky a toalety jsou rovněž
umístěny ve zděných objektech. Pečlivě připravený program probíhá pod
vedením osvědčeného kolektivu zkušených vedoucích, samozřejmostí je
neustálý zdravotnický dozor, dodržování a kontrola pitného i stravovacího
režimu a dodržování zásad bezpečnostního programu Tábory bez obav.

Termíny 2019: 1.běh

30.6. - 13.7. 5.560 Kč
(3.560 Kč)
2.běh
14.7. - 20.7. 3.760 Kč
(-)
3.běh
21.7. - 3.8. 5.260 Kč
(3.260 Kč)
4.běh*
4.8. - 17.8. 5.160 Kč
(3.160 Kč)
5.běh
18.8. - 24.8. 2.760 Kč
(-)
* 4. běh: Sourozenecká sleva 300 Kč na každý poukaz!
V závorce možnost zálohové platby s doplatkem 2.000 Kč v hotovosti při nástupu dítěte

Informace a přihlášky: Václav Vaněček (známý jako moderátor ČT – Dobré ráno)
Tel. 602-350-855 - info@tabor-nezarka.cz - www.tabor-nezarka.cz - www.facebook.com/DT.Nezarka

Dětský tábor NEŽÁRKA – prázdniny na maximum ®

