VELIKONOCE NA HORÁCH
TEENAGER
Středa 31. 3.
20:30
Náramek přátelství
			
			

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

Cohiba (patro -1)

Čtvrtek 1. 4.
13:30 – 14:30

Závěsná ozdoba
Turnaj v bowlingu

Vyrob si s námi stylovou ozdobu do pokoje.

Cohiba (patro -1)

15:00 – 16:00
			
			

Hodinka zábavy a navazování nových přátelství.
Registrace do turnaje probíhá do čtvrtečních 12:00
na recepci v Dětském světě.

Bowlingové dráhy

16:00
Království sov
			

Poutavá přednáška s ukázkou nočních dravců.
Vstupné: 80 Kč/osoba

Indiánská vesnička

20:00
Velikonoční turnaj
		
v prší
			
			
			

Baví vaši rodinu karty a rádi soutěžíte? Ať už se
zúčastníte jako jednotlivec či s celou rodinou,
zábava je jistá. Předpokládaná doba turnaje je
1 hodina. Registrace do turnaje probíhá do
čtvrtečních 18:00 na recepci v Dětském světě.

Kongresový sál
Morava I

Pátek 2. 4.
14:30
		

Šifrovaná „Za pokladem Vydej se s námi do okolní krajiny, která skrývá
Velkého pátku“
množství šifer a úkolů vedoucích k nalezení pokladu.
Airbrush tetování
Přijďte se ozdobit pěkným tetováním, které vám

15:00 – 16:00
			

vydrží 5-7 dní. Cena tetování je 50 Kč.

16:00
Exotická zvířata
			
			

Poutavá přednáška zkušené chovatelky s možností
vzít všechna zvířátka do ruky.
Vstupné: 100 Kč/osoba

17:00
Míchání drinků
			
			
			

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 pátečních 14:00 hodin.

20:30
Malování deštníků
			

Namaluj si svůj originální deštník, se kterým bude
každý déšť veselý. Cena deštníku je 195 Kč.

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

Sraz u Dětského
světa
Patro -2
Kongresový sál
Morava I
Patro -1

Tělocvična

VELIKONOCE NA HORÁCH
TEENAGER

Sobota 3. 4.
14:00
Malování kšiltovek
			
			

Namaluj si s námi hezkou kšiltovku, která bude
skvělým doplňkem do jarních slunných dní.
Cena kšiltovky 80 Kč.

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 sobotních 12:00 hodin.

17:00
Liduščino divadélko
			
			

Užij si s námi divadelní zážitek. Liduščino divadélko
nám přiveze hezkou velikonoční pohádku.
Vstupné: 100 Kč/osoba

20:30
Rodinný kvíz
		
– Velikonoční speciál
			

Přijďte si zábavnou formou prověřit své znalosti
z historie, vědy, kultury a přírody. Kvíz je určen
především dospělým a dětem starším 10 let.

Cohiba (patro -1)

Tělocvična

Kongresový sál
Morava I
Cohiba (patro -1)

Neděle 4. 4.
10:30
Velikonoční
		
geocashing
			

Výprava přírodou spojená s hledáním kešek.
Zapisování na turnaj probíhá na recepci v Dětském
světě do sobotních 20:00 hodin.

15:00 – 18:00
Velikonoční jarmark
			

Nedělní odpoledne plné velikonočních tradic jako
je pletení pomlázek či zdobení kraslic.

20:30
Chcete být milionářem?
			

Zábavný program na motivy stejnojmenného
televizního pořadu.

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

Sraz u Dětského
světa
Patro -1
Kongresový sál
Morava I

