
Za vaša popolna doživetja – Freedom center Celje

INFO: pokličite 041 739 688 (Tanja) ali 064 119 119  
oz. pišite na tanja@freedom-center.si

Program 2.
Menina 2015

Kamp Menina

Dobrodošli – prihod in sprejem za udeležence
Skupinska postavitev Camp-let tabora v družbi drugih počitniških vozil
Pozdrav gostom in predstavitev doline 
Golaž party
Spoznavni večer, druženje in prepevanje ob tabornem ognju

Kamp Menina

Jutranja kavica v baru in zajtrk v lastni režiji
Po domačem kruhu bo zadišalo iz žara BigGreeEgg  
(degustacija domačega kruha in še kaj)
Predstavitev SUP desk Starboard in testiranje na vodi 
Adrenalinski park ali rafting za doplačilo*
kopanje v mrzli Savinji - gratis ;-)
za manjše in malo večje otroke bodo potekale otroške delavnice
Čas za kosilo v lastni režiji ali v gostilni Kaca v kampu (nudijo slastne pice 
in domače dobrote - postrvi, žlikrofe, jabolčni zavitek ...)
Skupinske igre (v organizaciji Beli zajec - profi team)
FREEDOM piknik
Party time: živa glasba, karaoke ... ples na travi
Ob tabornem ognju žur do jutranjih ur

Kamp Menina

Jutranja kavica v baru in zajtrk v lastni režiji
Krajši pohod do Brinečevega mlina po domače kekse in moko 
Ping-pong (igranje in zaključni turnir)
ali  
Iz Žekovca prevoz z najdaljšo slovensko nihalko na Golte  
(na vrhu je modern hotel - možnost kosila) - priporočamo tudi obisk  
Alpskega vrta ali le sprehod po Golteh (2-3 ure)
http://www.golte.si/slo/aktualno/novice/233-enodnevni-izlet
medtem za otroke:
Iskanje zaklada (skupine)
... na snidenje!

* Doplačila - akcijski cenik v času dogodka:
adrenalinski park (mali) za otroke 4-8 let: 6 €/osebo
adrenalinski park (večji) nad cca 8 let: 12 €/osebo
rafting (min. 4 osebe) - 26 €/osebo (cca 3 h)

PETEK, 22. maj  2015

17.00 – 18.00:
18.00 – 19.00: 
19.00 – 19.30 :

Zvečer:
...

SOBOTA, 23. maj  2015
 

Dobro jutro:
Dopoldne:

Adrenalin:

13.00 – 15:00: 

15.00 – 17:00: 
18:30: 
19.00:

...

NEDELJA, 24. maj  2015

Dobro jutro:
Dopoldne:
Rekreacija:

Uradni pričetek dogodka je v petek ob 17. uri.  
Kdor želi, lahko prispe v kamp že dopoldne. 


