Kvetnové svátky
na animacích
v

26. 4. – 1. 5.

ČARODĚJNICKÁ ZÁBAVA
Pálení čarodějnic U Slona

ZE SVĚTA ZVÍŘAT

Čarodějnická maturit a

interaktivní program pro děti
i dospělé, během něhož se dozvíte
spoustu zajímavostí ze života
těchto zvířat.

bohatý odpolední program v areálu
U Slona (27. 4.)
zábavná stezka okolím hotelu

Velká čarodějnická pár ty

Království papoušků

večerní diskotéka

CHVILKY DĚTSKÉ
RADOSTI
Lakování nehtíků
pro princezny
Airbr ush tetování

KDYŽ MAMINKY SLAVÍ…
Maminkám s láskou (1. 5.)
pečeme muffiny a tvoříme přáníčka za
pomoci základních prvků kaligrafie

Maminkám k svátku (1. 5.)
minikurz líčení a péče o pleť

SPOR TEM KU ZDRAVÍ
Rodinný turnaj ve florbalu

Informace na tel.: +420 731 139 303 I www.dolnimorava.cz

Kvetnové svátky
na animacích
v

1. 5. – 5. 5.
KDYŽ MAMINKY SLAVÍ…
Maminkám s láskou (1. 5.)
pečeme muffiny a tvoříme přáníčka za
pomoci základních prvků kaligrafie

Maminkám k svátku (1. 5.)
minikurz líčení a péče o pleť

TVOŘÍ CELÁ RODINA
Koupelové sady
tvoříme dárkové sady z vlastnoručně
vyrobených mýdel, šumivých bomb
a svíček

Malování deštníků

ZE SVĚTA ZVÍŘAT

vytvořte si s námi originální deštník

Exotická zvířata

práce s hrnčířským kruhem

interaktivní program, během něhož
se seznámíte s mnoha druhy
exotických zvířat.

KDYŽ DĚTI RELAXUJÍ…
Hrajeme si s vůněmi

Hravá keramika

SPOR TEM
KU ZDRAVÍ
Tur naj ve stolním tenise

aromaterapie pro děti

Informace na tel.: +420 731 139 303 I www.dolnimorava.cz

Kvetnové svátky
na animacích
v

3. 5. – 8. 5.

ZE SVĚTA ZVÍŘAT
Exotická zvířata

interaktivní program, během něhož
se seznámíte s mnoha druhy
exotických zvířat.

MNOHO PODOB ZÁBAVY
Turnaj v bowlingu
Karaoke večer

večer plný zábavy pro děti i dospělé

Chcete být milionářem

zábavný program na motivy známého
televizního programu

TVOŘÍ CELÁ RODINA
Hravá keramika

práce s hrnčířským kruhem

Strom naší rodiny

tvoříme z drátků a korálků

CHVILKY DĚTSKÉ
RADOSTI
Lakování nehtíků
pro princezny
Airbr ush tetování

Informace na tel.: +420 731 139 303 I www.dolnimorava.cz

Kvetnové svátky
na animacích
v

8. 5. – 12. 5.

ZE SVĚTA ZVÍŘAT
Králov ství papoušků

děti
interaktivní program pro
zvíte
do
se
i dospělé, během něhož
života
spoustu zajímavostí ze
těchto zvířat.

TVOŘÍ CELÁ RODINA
Koupelové sady
tvoříme dárkové sady z vlastnoručně
vyrobených mýdel, šumivých bomb
a svíček

Malování deštníků
vytvořte si s námi originální deštník

CHVILKY DĚTSKÉ
RADOSTI
Lako vání nehtíků
pro princezny
Airbr ush tetování
Minikurz líčení pro teenagery

SPOR TEM KU ZDRAVÍ
Vodní pólo

KDYŽ DĚTI RELAXUJÍ…
Hrajeme si s vůněmi
aromaterapie pro děti

Informace na tel.: +420 731 139 303 I www.dolnimorava.cz

