Pojeďte s námi na víkendový pobyt

Začínající léto na farmě
Kdy:
Kde:

Pátek až neděle 31.5. – 2.6. 2019
Farma a Penzion Bašta Bošilec
Bošilec 39

Relaxační pobyt na farmě s procházkami po okolí, grilováním, večerním posezením
s kytarou a programem.
Cena: 1740 Kč pro členy Klubu a držitele karty Senior Pas
1990 Kč pro ostatní
Zálohu je nutno uhradit do pátku 10. května 2019.
V ceně je zahrnuta doprava z nádraží Dynín do penzionu a zpět, rekreační poplatek
hrazený Obecnímu úřadu Bošilec, ubytování, plná penze, aktivity a lektorování.
V ceně není zahrnuto pití - teplé a studené nápoje, na baru je mimo nealko a alko
nápojů možno zakoupit moučník, drobné občerstvení, ovoce apod.
Ubytování je ve 2, 4 a 6-ti lůžkových pokojích. Pokoje jsou v prvním patře (výtah není
k dispozici).
Na jídelníčku se domluvíme s konkrétními zájemci, je možnost si vybrat z více jídel,
klasických nebo lehčí stravy.
Přihlašování, platba a podrobné informace:
Informační a poradenské centrum Ledax
Otakarova 23, ČB
Eva Hejduková
Mob.: 702 008 287 e-mail: eva.hejdukova@ledax.cz

▶ otoč

Předběžný program:
pátek: od 16 hod. příjezd a ubytování (vlak z ČB do zast. Dynín v 15:17 hod.)
-

seznámení s farmou a okolím
18:00 hod. večeře
po večeři seznamovací večer, případně povídání o tom, jak vzniká kniha,
autorské čtení

sobota: snídaně 8:30 hod.
-

agrodopoledne na farmě - dobrovolný program, obhlídka stájí, krmení zvířat,
vodění koní, za hezkého počasí možnost cvičení venku, atd.
oběd 12:30 hod., pauza do cca 14 hod.
odpoledne malá procházka po okolí
povídání o Slavnostech léta dle historických kořenů, bylinky, bylinkové a ovocné
domácí limonády
výtvarné tvoření
18:00 hod. večeře - grilování
relaxačně - meditační večer v zahradě a pro vytrvalé posezení u ohně s kytarou

neděle: snídaně 8:30 hod.
-

procházka po okolí 3-6 km dle možností klientů, návštěva
Bošileckého kostela s pověstnou kazatelnou ve tvaru rybí hlavy
oběd 12:30 hod.
poobědová pauza, rozloučení
vlak zpět do ČB z nádraží Dynín v 16:48 nebo 17:22 hod.

