
 

POBYT S ANGLIČTINOU NA MONÍNCI 

LETOS S RODILÝMI MLUVČÍMI ! 

OPĚT SE 100% GARANCÍ SNĚHU  

Zábava pro děti a „osobní volno“ pro rodiče 

16.1. - 20. 1. 2019  
(Středa – Neděle) 

Zažijeme spolu 3 celé dny plné her, aktivit, 

sněhu a angličtiny pro děti. 

Relaxace a odpočinku pro rodiče. 

Monínec je úžasná lokalita, kde si najde to své opravdu každý. 

Můžete se rozhodnout pro různé aktivity: 

       lyžování na svahu, běžky, procházka lesem, vířivka, bazén, sauna, masáže… 

   ... nebo jen tak sedět u kafíčka a kochat se fantastickým výhledem 

      na Český Merán z restaurace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výuka Aj bude pro děti ve věku 4 - 12 let  podle věkových kategorií 

Nová Javorka: 

  Dospělý účastník … 4 800Kč,  dítě s Aj 4 – 12 let … 4 300 Kč 

 dítě bez AJ… 3 900 Kč, dítě do 3 let (bez nároku na lůžko a stravu) zdarma 

Čertovka 

(spodní chata – stejná jako loni): 

 Dospělý účastník … 3 300Kč,  dítě s Aj 4 – 12 let … 2 900 Kč 

 dítě bez AJ… 2 500 Kč, dítě do 3 let (bez nároku na lůžko a stravu) zdarma 

V ceně je zahrnuto: 

  4x ubytování v chatě Nová Javorka nebo Čertovka, 6h výuky Aj pro děti s rodilými 

mluvčími,  hlídání dětí, svačinka pro děti během hlídání a výuky,  plná penze s bohatou 

hotelovou snídaní, večerní zábavný program pro děti. 

RODIČOVSKÉ VOLNO – DOPOLEDNE I VEČER  

Středa -     příjezd, večeře 18 – 19h  –  ubytování je možné již od 14 hodin 

Čt, Pá, So    -     snídaně 8-10h, 9 – 12 h hlídání dětí,  12 - 13h oběd,  

14 – 16, 16 – 18 výuka Aj, 17:30-18:30 h večeře, 19:00 – 20:00 program pro 

děti. 

                     

Neděle  -    snídaně 8-10h snídaně, možnost lyžování nebo výletu, odjezd… 

 

Během celé akce je možné využít lyžařskou školičku přímo u chaty. 

Ceny a vice info o Monínci a lyž. škole najdete na: WWW.MONINEC.CZ 

Program je rámcový, mohou v něm probíhat drobné změny podle aktuálního počasí. 
 

Plavání v bazénu je 100Kč/h individuální nebo 600Kč/h pro skupiny,  

Budeme se na vás a vaše děti těšit, prosím o  přihlášení mailem nejpozději do 

30.listopadu, záloha je 50% z ceny, je nevratná a splatná do 10.12.2017, zbytek ceny do 

10.1.2019. 

Těšíme se, že si společně užijeme angličtinu a hry a vy s dětmi zase lyžovačku. 

e-mail: tynec@mortimer-anglictina.cz      telefon:  Eva Hrubá 605222040 
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