
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ ARA - Malá Skála - ČESKÝ RÁJ 

TÁBORY 2016 
LAST MINUTE NABÍDKA

 
 

Malá Skála je perlou Českého ráje. V blízkosti se nachází zřícenina hradu Vranova, hrad a koupaliště na Frýdštejně, 

skalní města a řeka Jizera. Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách, vícelůžkovém pokoji a ve dvoulůžkových stanech 

s postelemi a podlážkou po celé šíři stanu. Děti potřebují vlastní spacák. V táboře  jsou splachovací záchody, umývárna 

a sprchy s teplou vodou. V samostatné budově je kuchyň a jídelna. Dále je k dispozici  hřiště na míčové hry, stoly na 

stolní tenis a ohniště. Program táborů se zaměřuje na tradiční táborové činnosti, běžné i netradiční sporty a prvky 

prožitkové pedagogiky. Děti se mohou zúčastnit dobrovolně i lehkého raftingu  pod vedením instruktorů s licencí. 

Tábory jsou vhodné nejlépe pro děti školou povinné (od 6 let  po 1. třídě ZŠ až po absolventy 9. třídy). Výjimky 

doporučujeme konzultovat telefonicky. MÍSTO tábora je zvoleno s důrazem na nebezpečí povodní a leží na kopci. 
 

TERMÍNY 
 

PROGRAMY CTH na motivy:  (celotáborové tematicky zaměřené hry)  

1.) 1.7.-11.7. 

3.) 21.7.-31.7. 

cena od 3399,- 

 

Z DENÍKU MIMONĚ  
Pomozte nám napsat táborový příběh Mimoňů.   

 Kevin, Stuart a Bob  Vám vzkazují: „ Banana a Belou na táboře“. 

4.) 31.7.-10.8. 

cena od 3399,- 

 

 

HOBIT A POKLAD         
Vydejte se s HOBITY pro poklad draka Šmaka.     

5.) 10.8.-20.8. 

cena od 3399,- 

AJ  + 800,- 

VV + 500,- 

HV + 300,- 

 

 

 

HOBIT A POKLAD         
Tábor s dopoledním výběrovým programem 

- s AJ  (angličtina 24 lekcí)   - s HV (kytara, flétna, zpěv, klávesy…) 

- s VV činnostmi      - sportovní a táborové hry (BEZ PŘÍPLATKU) 
 

V CENĚ OD: - základní program, ubytování ve stanu, strava, doprava a  tričko 

    Ubytování  s příplatkem: chatka +400,-, pokoj +300,-  Výběrová varianta táborů s příplatky (lektoři, pomůcky)  

    V CENĚ OD, JE UŽ ZAPOČÍTANÁ SOUROZENECKÁ  SLEVA   
    SOUROZENECKÁ sleva - 100,-   každý sourozenec (stejný TERMÍN tábora  2016 není podmínkou)  

LAST MINUTE CENA OD  PLATÍ PRO TERMÍNY 1.), 3.), 4.) a 5.) 

   TERMÍN 2.) 11.7-21.7..  Z DENÍKU MIMONĚ je už naplněn a bereme pouze náhradníky.     

   V případě Vašeho zájmu o tento  termín vyplňte přihlášku a my se Vám ozveme jakmile se uvolní nějaké místo !!!    
 

 

INFO, REZERVACE: 604 255 699,  603 54 72 72,  iveta@ara-agentura.cz 

      
 

PŘIHLÁŠKY VYPLŇTE NA WWW (nebo volejte, umíme Vám je poslat i poštou) : 

www.ara-agentura.cz  

mailto:iveta@ara-agentura.cz
http://www.ara-agentura.cz/

