
Programmvorschläge 

für Gruppen aus Tschechien und Polen

Grundpreis pro Person 3 Tage 5 Tage

Übernachtung im Bungalow 83,00 € 162,00 €

Übernachtung im Bettenhaus 94,00 € 184,00 €

+ Bettwäsche 5,00 €

* In den Monaten Oktober bis April werden 20 % Rabatt auf den Grundpreis gewährt.

Leistungsbeschreibung * Übernachtung in der gebuchten Kategorie

* Vollpension vom Anreisetag Mittagessen bis Abreisetag Frühstück

* Disko und Grillabend

* Trinkflasche

Bausteine zur Programmergänzung - Ausflüge mit eigenem  Bus mit deutschen Bus

Exkursion nach Dresden 5,00 € 31,00 €
Die sächsische Landeshauptstadt bei einem geführten Stadtrundgang erkunden:
Dresdner Zwinger, Frauenkirche, Semperoper und Residenzschloss.
Prachtvolle Uferpromenaden, interessante Museen und Einrichtungen, technische
Denkmale, liebenswerte Details - Dresden hält viele Entdeckungen bereit.

Bautzen inklusive Saurierpark Kleinwelka 16,00 € 33,00 €
Das über 1000-jährige Bautzen ist das Zentrum der sorbischen nationalen

Minderheit und besticht vor allem durch seine historische Altstadt.

Ein Freizeitknüller besonderer Art ist der Saurierpark mit seinen eindrucks- 

vollen Plastiken und den verschiedenen Erlebnisbereichen.

Zittau - Stadt am Dreiländereck 27,00 € 37,00 €
Die Altstadt lockt mit zahlreichen Baudenkmalen, historischen Brunnen und
Blumenuhr. Ein besonderes Highlight ist das Zittauer Fastentuch von 1472.

Es zeigt 90 biblische Szenen und ist in Deutschland einzigartig. Für den
Freizeitspaß gibt es Bowling und Tennis im Westparkcenter.

Programm im KiEZ

x Deutschunterricht 3,50 € / Pers.

Es werden einfache deutsche Worte und Umgangsformen erlernt. 2 Unterrichtsstunden

Erlebnispädagogischer Teamparcours (Mai - Oktober) 7,00 € / Pers.

Viele kostenfreie und kostenpflichtige Sportangebote, z. B.
Bolzwiese, Trimm-Dich-Pfad, Beachvolleyball, Kletterspinne kostenlos

Kunstrasenplatz (Fussball) 10,00 € / Std.
Mehrzwecksportfeld (Volleyball, Basketball, Tennis, Handball) 5,00 € / Std.
Fitnessraum 0,00 € / Std./ Person
BMX-Strecke 5,00 € / Std./ Fahrrad

Schalenfeuer 1,00 € / Pers.

Schalenfeuer und Stockbrot 2,30 € / Pers.

Brot backen im hauseigenen Landbackofen (Mai - Oktober) 3,00 € / Pers.

Plätzchen backen 2,50 € / Pers.

viel Wissenswertes über die Brotherstellung.

In der Backstube werden verschiedene Plätzchen gebacken und dekoriert.
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Eintrittsgelder vor Ort separat 

einplanen

Picknick mit  Brot und gesundem Aufstrich. Die Kinder erfahren dabei auch 
im altdeutschen Landbackofen gebacken. Anschließend gibt es ein

Konstruktionen an 12 verschiedenen Stationen bilden ideale Grundlagen zur 
Förderung kooperativen Agierens in der Gruppe, verbunden mit der Ent-
wicklung von strategischen Vorgehensweisen.

In unserer Lehrküche wird der Brotteig selbst angerührt und danach
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Nabídka programu 

pro skupiny z České republiky

Základní cena na osobu 3 dny 5 dnů

Nocleh v chatce 83,00 € 162,00 €

Nocleh v budově 94,00 € 184,00 €

+ Ložní prádlo 5,00 €

* V měsících říjen až duben poskytujeme na základní cenu 20% slevu.

V zakladní ceně je zahrnuto * Ubytování ve zvolené kategorii

* Plná penze počínaje obědem v den příjezdu a konče snídaní v den odjezdu

* Diskotéka a večerní grilování

* Pitný režim včetně Querxenland lahve

Body k doplnění programu - výlety s vlastním autobusem s německým autobusem

Exkurze do Drážďan 5,00 € 31,00 €
Hlavní město Saska nabízí mnoho zajímavostí a pozoruhodností:

Drážďanský Zwinger, Frauenkirche, Semper opera a Rezidenční zámek.

Nádherné nábřežní promenády, zajimavá muzea a zařízení, technické

pomníky i milé detaily - Drážďany musíte jednoduše navštívit !

Budyšín včetně Saurier parku Kleinwelka 16,00 € 33,00 €
1000letý Budyšín je centrem srbské národnostní
menšiny a oslňuje svou historickou, staroměstskou čtvrtí. 
Zážitkem jedinečného druhu je dinopark Saurierpark, který upoutá nejen svými
plastikami, ale i svou různorodostí, která zanechává velké dojmy.

Žitava - město na rozhraní tří zemí 27,00 € 37,00 €
Staroměstská čtvrť města láká svým početným množstvím stavebních památek,   
historických studní a květinových hodin. Zajímavostí je Žitavské postní
plátno z roku 1472. Ukazuje 90 biblických scén a je v Německu jediné svého
druhu. Volnou chvilí můžete strávit ve West-Park-Centru, kuželkami nebo tenisem.

Program v areálu

x Výuka němčiny 3,50 € / os.

Výuka je zaměřena na jednoduchá německá slova a věty. 2 hodiny

Zážitková pedagogika "Hřiště pro teambuilding" (květen - říjen) 7,00 € / os.
Složení 12 různých stanovišť jako např.pavoučí síť nabízí pro skupiny ideální podmínky
pro týmovou spolupráci, ale i kreativní myšlení, sociální cítění a mnoho dalších
vlastností potřebných v každodenním životě.

Mnoho bezplatných i zpoplatněných možností sportovního
vyžití, např.
hřiště na fotbal, fitnes stezka, plážový volejbal, pavučinová prolézačka 0,00 €

hřiště s umělým povrchem (fotbal) 10,00 € / hod.
víceúčelové hřiště (volejbal, basketbal, tenis, házená) 5,00 € / hod.
posilovna 1,00 € / hod./ os.
trať BMX 5,00 € / hod./ kolo

Táborák 1,00 € / os.

Táborák a pečení sladkého těsta na klacku 2,30 € / os.

Pečení chleba ve vlastní peci (květen - říjen)   3,00 € / os.
Nejprve si připravíme v kuchyňce těsto na chleba a potom ho upečeme ve 
staroněmecké peci. Nakonec si uspořádáme malý piknik na čerstvém vzduchu
a ochutnáme pravý upečený chléb. Děti navíc získají mnoho vědomostí  
o pekařském umění.

Pečení cukroví a sladkostí 2,50 € / os.

V pekařské dílně napečeme různé cukroví a podle chuti ozdobíme.
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