Agentura ESO, s.r.o., Seifertova 95, 130 00 Praha 3, IČO: 06709974

Tábor "PLUS" - Záhady, s.r.o. - letní dětský tábor - Na Baronu Paprsek - pro děti 6 až 17 let
Pokyny k zájezdu
TÉMA: Tábor "PLUS" Záhady s.r.o.
TERMÍN: 15.8. - 22.8.2020
VĚK: 6 - 17 let
ADRESA: Tábor "PLUS" Záhady s.r.o. - LDT "Na Baronu - Paprsek", Veselí nad Lužnicí, 391 81
PLATBA ZÁJEZDU: Platbu za zájezd poukažte nejpozději do 3 dnů od objednání zájezdu na náš účet 282245582 / 0300 ČSOB,
variabilní symbol = číslo Vaší Cestovní smlouvy. Platbu proveďte převodem z Vašeho účtu, platební kartou, poštovní poukázkou
typu A, nebo vkladem hotovosti na pokladně libovolné pobočky ČSOB.
DOPRAVA: ODJEZD: Praha 15:00 - Praha 4, Opatov, Starochodovská 10, sraz v 14:00 hod. - Doprava autem: sjezd z dálnice D1
na 2. km. Parkování na místě odjezdu možné. Doprava MHD: metro C, zastávka Opatov. Zde je též zastávka autobusů MHD. Po
výstupu z metra vyjít po schodech (výstup je jen 1), zahnout doprava a pokračovat ve stejném směru asi 120 m po asfaltové cestě
přes travnatou plochu k penzionu Berta (je mezi vilkami a je od metra vidět), zde zahnout doleva a jít asi 150m – jste na místě..
NÁVRAT - NA STEJNÉ MÍSTO: Praha 12:00
VLASTNÍ DOPRAVA: PŘÍJEZD NA STŘEDISKO: 18:00 | ODJEZD ZE STŘEDISKA: 8:00 - 8:30
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ: Trička (krátký i dlouhý rukáv), kraťasy, tepláky, kalhoty, mikiny, svetr, bunda (nepromokavá,
větrovka), spodní prádlo, plavky, ponožky, pyžamo, ručníky (osuška, malé ručníky), obuv (domácí, tenisky, holínky), papírové
kapesníky, hygienické potřeby (mýdlo, šampon na vlasy, hřeben, zubní kartáček a pasta, jelení lůj, sáček na špinavé prádlo), batoh,
baterka, lahev na pití. Podle zálib knihu, karty, … Zavazadlo dítěte (nejlépe kufr) označte jmenovkou, doporučujeme označit
monogramem všechny věci dítěte. U menších dětí doporučujeme přiložit podrobný seznam věcí dítěte.
KAPESNÉ: Doporučujeme 200,- až 500,- Kč (podle věku dítěte).
NEDOPORUČUJEME: Brát s sebou audiovizuální techniku všeho druhu (pokud to není, vzhledem k typu tábora, výslovně
doporučeno), mobilní telefony, šperky a jiné cenné předměty (pouze na vlastní nebezpečí). Dále upozorňujeme na přísný zákaz
pyrotechnických hraček, kouření a konzumace alkoholických nápojů.
STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY: Je možné pouze písemně, a to doporučeným dopisem.
RÁDI VÁM PORADÍME: Tel: +420 222 360 583 | E-mail: info@ckeso.cz | web: www.ckeso.cz

