
TÁB☺RY 2017 

LAST MINUTE NABÍDKA 

        
 

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ ARA - Malá Skála - ČESKÝ RÁJ 
 

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.  
 
 

20. SEZÓNA TÁBORŮ ARA 
 

TERMÍNY: 
 

PROGRAMY CELOTÁBOROVÝCH HER (CTH) : 
 

15 DNÍ  Cena od 4399,-                   -  PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET                                  

 

12.8. - 26.8. 
 

PŘÍPLATKY: 

STH      0,- 

HV + 400,- 

VV + 800,- 

 

 

 MIM☺ŇŮV SVĚT 
Jak žijí MIMONI? CTH volně na motivy filmů  JÁ PADOUCH. 

 

- tábor s dopoledním výběrovým programem  (10 x) 

  - STH sportovní a táborové hry (BEZ PŘÍPLATKU) 

- s HV (kytara, flétna, zpěv, klávesy…)            - s VV činnostmi 

8 DNÍ Cena: od 2399,-         POUZE PRO DĚTI DO 8 LET - kapacita omezena 
5.8. - 12.8. 

Ka 

TÁBOR PRO NEJMENŠÍ MIMONĚ 
5.8.-12.8.) běžný, tradiční program 

12.8.-19.8.  a 19.8.-26.8.  ) dopolední výběrový program (5x ) STH 0,-  VV + 400,- 

12.8. - 19.8. 

19.8. - 26.8. 
V  CENĚ OD:  základní program, ubytování ve stanu, strava, tričko a  doprava tam a zpět u 15 denních termínů. 

          U 8 denních termínů (12.8.-19.8. ) doprava jen na tábor a u termínů (5.8.-12.8. a 19.8.-26.8.) jen z tábora    

V CENĚ OD, JSOU JIŽ ZAPOČÍTÁNY SLEVY:            (viz. ceník na www.ara-agentura.cz)   

       VĚRNOSTNÍ 100,- pro každého, kdo už byl na táboře ARA  

          SOUROZENECKÁ 100,-   každý sourozenec (stejný TERMÍN tábora  2017 není podmínkou)  

PŘÍPLATKY:         UBYTOVÁNÍ V CHATCE + 500,-/250,-         UBYTOVÁNÍ V POKOJI + 400,-/200,- 

                                    VÝBĚROVÝ PROGRAM  (lektoři, pomůcky, vybavení) 

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

  www.ara-agentura.cz 
 

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

