POBYT s Ivankou Adamcovou
Aurická sezení s Ivankou, výlety, hry a sdílení

Ubytovna Statek Slunečnice v Mnichově
Termín 9. – 13.5.2022

Ubytovnu Statek Slunečnice najdete nedaleko Loun v malé vesničce Mnichov, která se nachází na
úpatí kopce Oblík v chráněné krajinné oblasti české středohoří.

Pokoje
Ubytování je formou UBYTOVNY pro venkovskou turistiku a najdete zde příjemné otevřené
mezonetové pokoje pro 3-12 osob. Celková kapacita ubytovny je 20 lůžek. Pokoje jsou rozdělené do
menších pokojíků bez dveří. Tedy každý pokoj je průchozí pro všechny hosty, kteří jsou v něm
ubytováni. Více o ubytování najdete ZDE.
V přízemí ubytovny je citlivě zrekonstruována bývalá stáj, kde najdete v tuto chvíli přednáškovou
místnost s plně vybavenou kuchyní pro hosty, atrium-prostor pro odpočinek, čítárnu a sociální
zařízení.
V ubytovně z důvodu velkokapacitních pokojů nejsou povoleny zvířecí mazlíčci. Děkujeme za
pochopení.

Stravování
Součástí ceny za pobyt je i celodenní stravování/plná penze. Snídaně formou švédských stolů,
obědy a večeře vegetariánské s možností bezlepkových porcí. Drobné občerstvení během
pobytu je k dispozici na baru.

Recepce
- Čas příjezdu na ubytování: 14:00 – 16:00 hodin
- Čas odjezdu: nejpozději do 14:00 hodin (v pátek bude ještě součástí pobytu i společný oběd)

Dostupnost
K autobusové zastávce Libčeves,Mnichov je to z ubytovny jen pár metrů. Řidiči mohou
pohodlně a zdarma zaparkovat přímo u ubytovny.

Cena pobytu: 7.500 Kč vč. DPH
V ceně je započítáno ubytování ( 4 noci ), celodenní strava (snídaně vč.nápojů, obědy a večeře) a
besedy s aurickým sezením s Ivankou. Nápoje k obědu a večeři spotřebované v jídelně
ubytovny si každý uhradí sám přímo na místě dle ceníku.
Případné vstupné na výletech si každý hradí sám.

Ubytovna Statek Slunečnice – Fotogalerie ZDE

Kde se Ubytovna Statku Slunečnice nachází:

V mapách ZDE

PROGRAM
Pondělí 9.5.
-

-

14:00 - 16:00 hodin příjezd, ubytování (Je důležité přijet nejpozději do 16:00 hodin!)
16:00 - 18:00 hodin – povídání s Ivankou vč. aurického sezení
18:00 – 19:00 hodin večeře
19:00 - 22:00 hodin volný program, procházka, hry, společný večer se zpěvem apod.

Úterý – Čtvrtek 10.-12.5.
-

8:00 - 9:00 snídaně
10:00 - 12:00 hodin povídání s Ivankou vč. aurického sezení
12:00 - 13:00 hodin oběd
13:00 - 15:00 hodin VOLNO po obědě
15:00 - 18:00 hodin povídání s Ivankou vč. aurického sezení nebo VOLNÝ PROGRAM
(hry a společné tvoření v okolí Slunečnice, pobyt v přírodě, výlety do okolí)
18:00 - 19:00 hodin večeře
19:00 - 22:00 hodin VOLNÝ PROGRAM (hry, společný večer se zpěvem apod.)

Pátek 13.5.
-

8:00 - 9:00 hodin snídaně
10:00 - 12:00 hodin povídání s Ivankou zakončení programu
12:00 - 13:00 hodin oběd
do 14:00 hodin vyklizení pokojů a návrat domů

Během celého pobytu budeme program upravovat s ohledem na počasí a vaše zájmy. Některý
den budeme více v ubytovně a povídat si s Ivankou a některý den naplánujeme odpolední výlet.
Večer se můžeme sejít u krbu při společném povídání a zpívání. Vše se bude tvořit za pochodu.
Míst pro výlety je zde v okolí mnoho a vašich přání a zájmů také.
Vezměte s sebou hudební nástroje, různé hry a co vás napadne, že by bylo fajn mít s sebou.

Program je jen orientační. Podrobnosti přímo k tomuto pobytu budou zaslány všem registrovaným včas.

CENTRUM STATEK SLUNEČNICE, s.r.o., Mnichov 36, 440 01 Libčeves

Zdeňka Pollaková – produkční
Tel.: +420 739 176 933, mail: info@statekslunecnice.cz

