
 

Nabídka „Mix-Tour“ je určena všem českým školám, které si chtějí program pobytu sestavit samostatně: 

 Vyberte si na našich internetových stránkách programové body = „Bausteine“, které byste u nás chtěli se svou 
třídou prožít, vidět, vyzkoušet a pošlete nám jejich seznam. Po zkontrolování kapacit Vám zašleme konkrétní 
cenovou nabídku s vybraným programem. 

V ceně je kromě ubytování a plné penze zahrnutý i večerní program, který je určen všem hostům našeho 
rekreačního centra: například diskotéka, Just-Dance, flirtdisco nebo kino. Dále je u nás možné zdarma využít 
venkovních sportovních hřišť na beach-volejbal, streetball, fotbal, stolní tenis a další hřiště pro děti, stejně jako 
vypůjčení sportovního náčiní (kromě pálek, míčku na ping-pong a míčů na ven). Wi-Fi je zdarma v rámci města. 

Podívejte se na naše internetové stránky, jistě si vyberete aktivity, které budou vyhovovat Vám i Vaší třídě! 
Samozřejmě si můžete vybrat i z nabídky pro německé školy. Ceny platí pro skupiny od 22 osob. 

Využijte naší zákaznické karty KiEZ, která garantuje volná místa 1:10. Kartička stojí 50 €, je platná 3 roky a 
přenosná v rámci školy. Těšíme se na vás – wir freuen uns auf euch! 

 

 

Příklady programových bodů (kalkulace pro skupiny 20 dětí  + 2 dospělí) 

(celkovou nabídku najdete na našich stránkách nebo Vám ji zašleme na vyžádání mailem) 

 

jazyková animace / kurs němčiny* 60 €/2x45 min/skupinu 

kuželkový turnaj (90 min.,2 dráhy)  22 € 

týmový trénink**   60 €/90 min/skupinu 

KiEZ-rallye v němčině/češtině***  5 €/skupinu 

orientační běh s GPS (čj,nj)***  2 €/dítě 

bubnovací workshop   8,70 €/dítě  

kreativní tvorba (materiál inkl.)*  od 6 €/osobu 
 
výlet na pevnost Königstein***  10,40 €/dítě (jízdenka,vstupné,průvodce) 
výlet na hrad Stolpen***   6,50 €/dítě (jízdenka,vstupné,průvodce) 
výlet do Elbefreizeitland Königstein*** 10,50 €/dítě do 14 let (jízdenka a vstupné) 
aquapark Mariba v Neustadtu***  9,50 €/osobu (jízdenka a vstupné)  
 
výlet do Drážďan (samostatně)  podle aktuálních cen jízdenek 
průvodce v Drážďanech*   109,50 €/skupinu (do 35 osob) 
(v češtině, němčině, angličtině) 
 
Dobrodružství - jeskyně Saského Švýcarska* 17,80 €/osobu 
(v ceně: jízdenka, průvodce, kombinéza, helma, čelovka) 
 

 

 

 

 

Pobyt „Mix – Tour“ 

kontakt@kiez-sebnitz.de 
ilona.koehler@kiez-sebnitz.de (mluvíme i česky) 

telefon: 0049 35971 5980  www.kiez-sebnitz.de  

 

Na našich stránkách najdete i již 
kompletně připravený pobyt 

„Šprichst dů dojč?“ již od 141€. 
 

Ložní prádlo si můžete přivézt vlastní 
nebo u nás vypůjčit za  6,50 €/os. 

Poznámky: 
*  programový bod probíhá pod vedením autorizovaných partnerů našeho KiEZu  
** programový bod probíhá pod naším vedením/s naším doprovodem  
*** námi zorganizovaný, Vámi provedený programový bod  

Mix-Tour 5 dní/4 noci 
září + duben 139 €/os. 

květen + červen 169 € /os. 

říjen až březen 129 €/os. 
PLUS ceny programových bodů 
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