Witam
Kto nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na weekend 14 - 17.09.2017 to serdecznie zapraszamy do
Radkowa u podnóża Gór Stołowych. W powyższym terminie organizujemy już po raz czwarty na tym
terenie zlot caravaningowy dostępny dla wszystkich chętnych. Przesyłam najważniejsze informacje poniżej
i w załączniku.
Na polu campingowym mamy dużo wolnego miejsca, gdyż otwierając ten camping kilka lat temu
pomieściliśmy aż 92 załogi.
Również w motelu dysponujemy kilkoma pokojami z prysznicem, umywalką. Na korytarzu znajdują się
toalety oraz kuchenka z jadalnią i pełnym wyposażeniem.
Tym razem nie organizujemy żadnych wspólnych wycieczek pozostawiając czas do dyspozycji uczestników.
Jeśli chodzi o catering to w formularzu zgłoszeń podane są propozycje skorzystania ze śniadań, obiadów i
kolacji w znajdującym się na campingu Barze - Restauracji "Cynamonowa".
Jest to propozycja skierowana do wszystkich pragnących odpocząć również od gotowania.
Rozważcie czy będziecie chcieli dołączyć do nas ???
Przesyłamy serdeczne pozdrowienia w oczekiwaniu na ewentualne zgłoszenie, zapytania...
Komandor zlotu Jurek Głowiński 601 48 64 45
P.S. Załączam u dołu prawdopodobny program zlotu
14.09 Czwartek
- od
12.00 przyjmowanie i rozlokowywanie uczestników
- 14.00 – 16.00 ciepły posiłek w „Cynamonowej” (w cenie pobytu)
- 16.00 – 21.00 popołudnie i wieczór gier towarzyskich (brydż, rummikub, domino itd.)
15.09 Piątek
- 8.00 – 8.45 śniadanie (odpłatne)
- 9.00 – 15.00 wycieczka własnymi samochodami do Adrspachu + czas na zakupy (propozycja)
- 15.00 – 16.00 obiad w „Cynamonowej” (odpłatny)
- 19.00 – 22.00 kolacja w „Cynamonowej” (odpłatna) + wieczór integracyjny przy muzyce
z własnymi napojami, przekąskami, powitalny aperitif (w cenie)
16.09 Sobota
- 8.00 – 9.00 śniadanie (odpłatne)
- 10.00 – 13.00 gry i zabawy rekreacyjne (badminton, petanque…), spacery, wycieczki
indywidualne
- 13.00 – 14.00 obiad w „Cynamonowej” (odpłatny)

- 18.00 – 22.00 kolacja (odpłatna) + wieczór integracyjny przy muzyce z własnymi
napojami, przekąskami (aperitif w cenie)
17.09 Niedziela
- 8.00 – 9.00 śniadanie (odpłatne)
- 9.30 – 10.00 pożegnalna kawa z ciastkiem (w cenie)
- 10.00 – 13.00 gry i zabawy rekreacyjne (badminton, petanque…), spacery, wycieczki
indywidualne
- 13.00 – 14.00 obiad w „Cynamonowej” (odpłatny)

