Pondělí 30. 07. 2018
Úvalno na dlani

Pojďte s námi prozkoumat krásy Úvalna. Podíváme se do soukromé farmy, kde
si společně s farmářkou vyrobíme výrobky z mléka a poté se podíváme do
zrcadlového sálu na místní faře.

Středa 01. 08. 2018
Americký PICNIC u Petrova rybníka
Projdeme se k Petrovu rybníku, kde si zkusíme zachytat ryby s panem
rybářem a nachystáme si typický americký piknik, kde nebudou chybět
obložené tousty, ovoce a něco sladkého na zub.

Sraz: v 9:00 v NZDM Caravan
Ukončení: v 15:00 v NZDM Caravan

Sraz: v 9:00 v NZDM
Caravan
Ukončení: v 16:00 v NZDM
Caravan

Čtvrtek 02. 08. 2018
Radhošťská Socha svobody

Ve středu se vydáme krásnou přírodou až k soše Radegasta, která má mužské
tělo, tvář má podobu lva, na hlavě má přilbici ve tvaru býčí hlavy s mohutnými

Úterý 31. 07. 2018
Albrechtická Eiffelovka

Navštívíme rozhlednu v Albrechticích, která je 25 metrů vysoká. Originální je
v tom, že je postavena se dvěma vyhlídkovými plošinami na dvou věžích,
propojených lávkou. K rozhledně dojdeme po svých a změříme si každý ujitý
krok.

rohy, v pravé ruce drží roh hojnosti a v ruce levé sekeru. Socha měří 328 cm
a váží 3,2 tuny!

Sraz: v 9:00 v NZDM Caravan
Ukončení: v 16:00 v NZDM Caravan

Pátek 03. 08. 2018
Holandské mlýny

Sraz: 9:10 na autobusovém nádraží Krnov
Ukončení: v 15:15 na autobusovém nádraží Krnov

V pátek navštívíme Větrný mlýn na Cholticích, ke kterému se dostaneme
jedině tak, že nejdříve využijeme vlak potom autobus a k samotnému cíli nás
donesou naše nohy. Čeká nás dobrodružná procházka a prohlídka starého
mlýnu.

Sraz: v 8:50 na hlavním vlakovém nádraží Krnov
Ukončení: v 16:15 na hlavním vlakovém nádraží Krnov

KONTAKT:
EUROTOPIA.CZ o. p. s NZDM CARAVAN
ČSL armády 43b , 747 01 Krnov
(areál Karnola - první budova za vrátnicí)
Otevírací doba klubu: pondělí, středa, pátek 13:30 – 18:00 h
Kontaktní osoba - informace k příměstskému táboru:
Karolína Žáková – pracovník NZDM Caravan

Email: karolina.zakova@eurotopia.cz
Tel.: 605 264 796
Další informace: www.eurotopia.cz
Místo na příměstském letním táboře je rezervováno
obdržením přihlášky a zaplacením platby.
Příměstský letní tábor je určen pro děti ve věku od 7 let do
26 let.
Uzávěrka závazných přihlášek a přijímání plateb nejpozději
ke dni 31. 5. 2018 v NZDM Caravan, ČSL armády 43b.
Financováno z rozpočtu města Krnov – Podpora prevence kriminality ve
městě Krnov pro rok 2018

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
30. 7. – 3. 8. 2018
„LETEM SVĚTEM“

