v

AnimaCčnÍ program
teenager
Pondělí
14:00 – 15:30
Motivační diář
			
			

Vytvoř si diář, který bude plný motivace.
Ať už pro sport, cestování, dobrou náladu
či něco jiného.

16:00 – 17:00
Míchání drinků
		
pro děti
			
			
			

Proměň se na chvíli v barmana a připrav si
drink na míru tvých chutí.
Cena programu je 100 Kč.
Zapisování na program probíhá na recepci
v Dětském světě do pondělních 14:00 hodin.

Patro -1

20:30
Rodinný turnaj v prší
			
			
			
			
			

Baví tě karty a často ti chybí spoluhráči?
Ať už se zúčastníš jako jednotlivec či s celou
rodinou, zábava je jistá.
Předpokládaná doba turnaje je 1 hodina.
Registrace do turnaje probíhá do pondělních
18:00 na recepci v Dětském světě.

Kongresový sál
Morava I

Cohiba (patro -1)

Úterý
14:00 – 14:30
Kruhový trénink
			
			
			
15:00 – 17:00
		

Výroba dárkového
mýdla

20:30
Chcete být milionářem
			

Pojďte si otestovat vaši fyzičku. Cvičení je upraveno
tak, aby bylo vhodné pro všechny děti starší 8 let.
Zapisování na cvičení probíhá na recepci v Dětském
světě do úterních 12:00 hodin.
Vyrob si originální mýdélko v dárkovém balení.
Cena mýdélka je 100 Kč.
Zábavný program na motivy stejnojmenného
televizního pořadu.

Tělocvična

Cohiba (patro -1)
Kongresový sál
Morava I

Středa
14:00 – 15:00
Náramek přátelství
			
			

Navleč si z korálků hezký náramek, který si můžeš
rovnou zabalit a nechat jako dáreček pro někoho
blízkého.

15:30
Rodinný turnaj
		
ve florbalu
			
			

Ukažte, že táhnete za jeden provaz a přihlaste se
do našeho florbalového turnaje.
Zapisování na turnaj probíhá na recepci v Dětském
světě do středečních 12:00 hodin.

Programy jsou určené teenagerům nad 11 let.
Informace na: tel.: +420 731 139 303 I www.dolnimorava.cz

Cohiba (Patro -1)

Tělocvična

v

AnimaCčnÍ program
teenager
Čtvrtek
14:00 – 15:30
VistaChef
			
			
			
			

Baví tě vaření a chceš si vyzkoušet roli kuchaře
se zajímavým menu? Neváhej a přijď vařit s námi.
Cena programu je 100 Kč.
Zapisování na program probíhá na recepci
v Dětském světě.

16:00 – 17:00
Airbrush tetování
			

Přijďte se ozdobit pěkným tetováním, které
vám vydrží 5-7 dní. Cena tetování je 80 Kč.

20:30
Co na to Dolní Morava?
			

Večerní zábavný program na motivy známých
i neznámých televizních soutěží.

Cohiba (patro -1)

Patro -2
Kongresový sál
Morava I

Pátek
14:00 – 15:30
Hrnečky s překvapením
			

Namaluj si hrneček a do nazdobené skleničky si
připrav směs na horkou čokoládu. Cena sady je 120 Kč.

16:00 – 17:00
Míchání drinků
		
pro děti
			
			

Proměň se na chvíli v barmana a připrav si drink
na míru tvých chutí. Cena programu je 100 Kč.
Rezervace na program probíhá v Dětském světě
do pátečních 14:00 hodin.

20:30
Turnaj ve stolním
		
tenise
			

Hodinka zábavy pro všechny příznivce tohoto sportu.
Zapisování na program probíhá na recepci
v Dětském světě do pátečních 18:00 hodin.

Cohiba (patro -1)
Patro -1

Tělocvična

Sobota
14:00 – 15:30
Stylové čepice
			
16:00 – 17:00

Florbal
Malování putovních
kamínků

20:30
		
			
			

Přijď si ozdobit čepici pomocí barev, šablon, filcu
a dalších materiálů. Cena čepice je 110 Kč.
Hodinka sportu pro všechny jeho nadšence.
Zanech po sobě památku na Dolní Moravě…
Namaluj hezký kamínek, který můžeš schovat
na svoje oblíbené místo a třeba jednou
někoho potěší.

Cohiba (patro -1)
Tělocvična
Cohiba (patro -1)

Neděle
14:30 – 15:30
Šifrovaná za pokladem
			
16:00 – 17:00

Stylová brož
Večerní kino

Výprava zimní krajinou, na které zapojíme
jak hlavu, tak i trošku odvahy.

Sraz u Dětského
světa

Vytvoř si ozdobnou brož z filcu a korálků.

Cohiba (patro -1)

20:30
Večerní pohoda u filmu.
				

Programy jsou určené teenagerům nad 11 let.
Informace na: tel.: +420 731 139 303 I www.dolnimorava.cz

Kongresový sál
Morava I

