
Eldorádo středisko Náchod
zve všechny své členy a příznivce na nové prázdninové dobrodružství

LT Studánka 1. - 15. 7. 2023

Indiana Jones
 a dobyvatelé ztraceného Pahorku

Indiana Jones – archeolog a nejslavnější dobrodruh světa se vydal na svou dosud nejtěžší výpravu
do neprobádaných částí Yucatánského poloostrova, kde žila starobylá mayská civilizace a kde se nachází
bohatství, o jakém se obyčejným lidem ani ve snu nezdálo. 

Od začátku jeho výpravy ovšem uplynulo už několik měsíců a po slavném dobrodruhovi jako by se
slehla zem. Jediným vodítkem je tak neúplný deník, který byl objeven v jeho pracovně společně s mapou
popisující cestu k mýtickému Pahorku. Na tomto místě se údajně nachází starodávná mayská pyramida.

 Na základě těchto událostí jsou vytvářeny expedice, které se vypraví do samotného středu džungle
a pokusí se dobrodruha nalézt a získat tak i bohatství, které Mayové před světem tak dlouho ukrývali.

Základní informace:
Pořadatelem tábora je Eldorádo středisko Náchod, adresa tábora LT Studánka, Vernéřovice 
u Meziměstí, PSČ 549 82.

1. Tábora se mohou zúčastnit děti ve věku 7 – 18 let (včetně). Základna se nachází v lese, 
ubytování je v 3-4lůžkových chatkách a dvoulůžkových stanech s podsadou. K dispozici je dále 
zděná budova s kuchyní, jídelnou a společenskou místností pro případ nepříznivého počasí. 
Pravidelná hygiena probíhá v dřevěné umývárně se saunou. Děti se učí žít v přírodě a většinu 
prací si pod dohledem vedoucích zajišťují samy.

2. Vedoucí jsou osvědčení dlouholetou prací na našich táborech, řada z nich jsou našimi 
odchovanci. Hlavní vedoucí pracuje jako ředitelka základní školy.

3. Tábor začíná v sobotu 1. 7. odpoledne a končí v sobotu 15. 7. dopoledne. Předávání dětí bude 
probíhat opět ve Vernéřovicích u obchodu, čas bude upřesněn v podrobných pokynech.

4. Cena pobytu je 4 200, - Kč, pro členy Eldoráda je cena stanovena na 4 000,- Kč. Slevu pro členy 
je možné získat i přihlášením dítěte do Eldoráda (bude započítána cena pro členy navýšená 
o jednorázový vstupní poplatek 50 Kč + roční příspěvek 70 Kč). V ceně pobytu jsou zahrnuty 
náklady na ubytování, stravu 5x denně a pitný režim, materiál pro činnost oddílů, táborové tričko, 
odměny dětem, výlety do okolí, apod. 

5. Platbu je nutno provést do 1. června 2023. Pokud odřeknete účast dítěte méně než 14 dnů před 
začátkem tábora, účtujeme storno poplatek 500,- Kč. Místo poplatku je možné sehnat 
náhradníka.

6. Kontakt: Marie Seidlová, e-mail majka@eldoradonachod.info, tel. 605 183 616
7. Přihlašování probíhá pouze elektronicky. Přihlášku najdete na FB LT Studánka Vernéřovice – 1. 

běh, nebo si o ni napište na výše uvedený e-mail.


