
Program 5-denního pobytu „Šprichst dů dojč?“ 
1. den příjezd, oběd, informační schůzka 

• kurs němčiny/jaz. Animace** 

• KiEZ – Rallye (němčina/čeština)*** 

• diskotéka nebo filmový večer 

2. den  

• celodenní výlet na pevnost Königstein s průvodcem*** 

v češtině nebo v němčině, balíčky místo oběda 

• filmový večer 

3. den 

• kurs němčiny/jaz. Animace** 

• orientační běh s GPS (v NJ, ČJ)*** 

• turnaj v kuželkách*** 

4. den  

• kurs němčiny/jaz. animace** 

• Sebnitz – Rallye*** 

• flirtdisko 

5. den 

 snídaně, rozloučení, odjezd 

 

Tento pobyt vám nabízí 6x 45 minut kursu němčiny zábavnou formou jazykové animace, při které se 
děti a mládež spontánně naučí nová slovíčka a využijí v praxi to, co již umí. Tato forma je vhodná pro 
úplné začátečníky i pro pokročilé. Během týdne si společně prohlédnete nikdy nedobytou pevnost 
Königstein s průvodcem (dle přání a možností v češtině/němčině), naučíte se zacházet s GPS-kou při 
orientačním běhu a při obrázkové team-rallye stihnete poznat náš KiEZ i místo Vašeho pobytu - 
„městečko hedvábných květin“ Sebnitz. Chybět nebude ani kuželkový turnaj. 
 
V ceně je kromě ubytování a plné penze zahrnutý program pro skupinu, stejně jako 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 sportovního náčiní (kromě 
pálky+míčku na ping-pong a míčů na ven). 

Těšíme se na vás – wir freuen uns auf euch! 

ilona.koehler@kiez-sebnitz.de nebo kontakt@kiez-sebnitz.de 
telefon: 0049 35971 5980 

www.kiez-sebnitz.de  

 
 

Pobyt „Šprichst dů dojč?“ 

V ceně pobytu: 
- ubytování 
- plná penze 

- celý program 
- kalkulace od 22 osob 

- se zákaznickou kartičkou 
KiEZ-Karte“ máte 2 osoby 

zdarma 

5 dní/4 noci 
září + duben 155€/os. 

květen + červen 183€/os.  

říjen až březen 141€/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 

mailto:kontakt@kiez-sebnitz.de

