Klub dobrodruhov
na svahu.

Vel’ké prázdniny potrebujú
vel’ké dobrodružstvá.

ZI M N É PR Á ZDN I N Y PLN É DOBRODRU Ž ST IEV

LET N É PR Á ZDN I N Y PLN É DOBRODRU Ž ST IEV
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Praví dobrodruhovia netrávia svoje zimy len lyžovaním alebo snowboardovaním. Stavajú si svoje
vlastné mostíky na sánkovanie, pečú svoj vlastný chlieb, kradnú sliepkam vajíčka na raňajky a odvážia
sa vyliezť na indoorovú lezeckú stenu. A keď si chcú oddýchnuť, neležia pred televízorom. Omnoho
radšej sa povozia zasneženými lesmi a dedinkami na útulnom koči.

Je čas dovoleniek a čas dobrodružstiev. Našťastie, pretože keď je na programe lukostreľba, výroba
vlastnej ovocnej šťavy, prechádzky s lamami, geocaching, večery pri táboráku alebo jazdenie na
poníkovi, nuda nemá žiadnu šancu!
To všetko v spoločnosti Pie a Paula z Klubu dobrodruhov. Tí dvaja vetroplachovia sa našim hostiteľom
pozreli na zúbky práve kvôli tebe. Pretože len ak na super decká, ako si ty, čaká naozaj každý deň nové
dobrodružstvo, môžu farmy, hotely a penzióny ponúkať pravé dobrodružné prázdniny v Dolnom
Rakúsku. Chceš vedieť, kde môžeš zažiť takéto prázdniny? Všetko sa dozvieš na
www.dolne-rakusko.info/dobrodruzne-prazdniny .

Potom sa zahrejú v teplej kuchyni pri pečení keksov – alebo v stajni pri hladení zvierat.
Pia a Paul si myslia, že všetci naši hostitelia sú „Superúžasnefantastickygeniálni!”.
Tak na čo ešte čakáš? My čakáme v každom prípade na teba.
Klikni ešte raz na www.dolne-rakusko.info/dobrodruzne-prazdniny ,
určite tam nájdeš perfektnú dobrodružnú dovolenku presne pre seba.

Už teraz sa na teba tešíme!
Nezabudni si pribaliť poriadnu dávku chuti na dobrodružstvo.
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Všetky informácie o ponuke a rezerváciách nášho letného programu na
www.dolne-rakusko.info/dobrodruzne-prazdniny
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Všetky informácie o ponuke a rezerváciách nášho zimného programu na
www.dolne-rakusko.info/dobrodruzne-prazdniny

www.dolne-rakusko.info/dobrodruzne-prazdniny
Motto:
Obľúbené jedlo:
Koníčky:
Vysnívané povolanie:
Obľúbený hrdina:
Obľúbený predmet:
Obľúbená farba:
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Prezývka:
Meno:

waldviertelské zemiakové knedle a dukátové buchticky
Odvážnym patrí svet!

Motto:
Obľúbené jedlo:
Koníčky:

lukostrel’ba, rybárcenie, dobrodružstvo, prázdniny, jazdenie na boboch, vymýšl’anie nezbedností

Vysnívané povolanie:
Obľúbený hrdina:
Obľúbený predmet:
Obľúbená farba:
Prezývka:
Meno:

Paul
Pauli
modrá a zelená
telocvik a šachový krúžok
Peter Pan
objavitel’, pirát alebo policajt

Pia
Pipi
Prezývka:
žltá a ružová
Obľúbená farba:
Obľúbený predmet: telocvik a výtvarná
Pipi Dlhá Pančucha
Obľúbený hrdina:
Vysnívané povolanie: zverolekárka alebo pekárka
nie táboráka, pečenie, guľovačka
Koníčky: jazdenie na koni, cestovanie, maľovanie, zaklada
marhuľové knedle
Obľúbené jedlo:
Ak šťastie hľadáš, na chrbte koňa ho zbadáš!
Motto:

V DOLNOM R AKÚSKU

Dobrodružné
prázdniny

Meno:

Klub dobrodruhov je pre všetky super decká, ktoré milujú dobrodružstvo.
A pretože ty k nim asi tiež patríš, nechali sme tu pre teba
hneď vedľa Pie a Paula priestor na vyplnenie dotazníka.
Príjemnú zábavu!

T o b ud e š ž asnú ť !

klube dobrodruhov.
VI TAJ V

V DOLNOM R AKÚSKU

Dobrodružné prázdniny

T o b ud e š ž asnú ť !

www.buero.band

