
Občanské sdružení Rodinná pohoda ve Vyškově 
pořádá od 6. 8. – 13. 8. 2016 

letní pobyt pro děti 

 Prázdniny na Baldovci  
  

         

                    
Rekreační středisko Baldovec se nachází na území Moravského krasu, 10 km od propasti Macocha, 1 km od obce Baldovec. 
Příjezdové cesty jsou ze všech směrů dobře značeny.  
Jako každý rok při pobytu navštívíme solnou jeskyni, lanové centrum, horolezeckou stěnu, vyzkoušíme lukostřelbu, …., k dispozici 
budeme mít bazén, tenisové kurty, fotbalové hřiště …., výlety do okolí, prostě čeká nás spousta překvapení. 

 
Těšíme se na Vás! 

Péči o děti zajišťují pedagogičtí pracovníci, zdravotník, noční dozor. 

V případě, že chcete umístit dítě s postižením (autistu apod.) zajistíme asistenta (zde účtujeme příplatek). 
Doprava: vlastní (po domluvě můžeme odvoz dítěte zajistit) 
Přihlášky na webu www.rodinnapohoda.wgz.cz 

  telefonicky: 605 473 698, e-mailem: rodinna.pohoda@centrum.cz,  

  poštou na adresu: Rodinná pohoda, o.s., Morávkova 35, Vyškov 
 

Cena:  3 460 Kč (s asistentem + příplatek)Ubytování: komfortní apartmány s vlastním sociálním zařízením 
Jídlo: plná penze (5× denně) 



 

Občanské sdružení Rodinná pohoda ve Vyškově 
pořádá od 6. 8. – 13. 8. 2016 

letní pobyt pro děti 

 Prázdniny na Baldovci  
  

         

                    
Rekreační středisko Baldovec se nachází na území Moravského krasu, 10 km od propasti Macocha, 1 km od obce Baldovec. 
Příjezdové cesty jsou ze všech směrů dobře značeny.  
Jako každý rok při pobytu navštívíme solnou jeskyni, lanové centrum, horolezeckou stěnu, vyzkoušíme lukostřelbu, …., k dispozici 
budeme mít bazén, tenisové kurty, fotbalové hřiště …., výlety do okolí, prostě čeká nás spousta překvapení. 

 
Těšíme se na Vás! 

Péči o děti zajišťují pedagogičtí pracovníci, zdravotník, noční dozor. 

V případě, že chcete umístit dítě s postižením (autistu apod.) zajistíme asistenta (zde účtujeme příplatek). 
Doprava: vlastní (po domluvě můžeme odvoz dítěte zajistit) 
Přihlášky na webu www.rodinnapohoda.wgz.cz 

  telefonicky: 605 473 698,e-mailem: rodinna.pohoda@centrum.cz,  

  poštou na adresu: Rodinná pohoda, o.s., Morávkova 35, Vyškov 
 

Cena:  3460 Kč (s asistentem + příplatek)Ubytování: komfortní apartmány s vlastním sociálním zařízením 
Jídlo: plná penze (5x denně) 
 
 


