Pokyny k pobytu v Itálii 2016
Cesenatico, rekreační areál Belleli – Blu Mare
Odjezd: v úterý 28.6.2016,od MŠ Bendova
sraz v 18,50 hodin ,odjezd v 19.00 hodin
Návrat: 8.7.2016 dopoledne
Cestovní doklady: cestovní pas s dobou platnosti
ještě půl roku (vyžaduje italská strana),orig.
kartičku zdrav. pojišťovny
a doklad o cestovním připojištění do
zahraničí/individuálně dle potřeby/.
Doporučené kapesné: 70 – 90 Eur( výlety se platí na
místě),české koruny na výtvarné dílny - pomůcky
Doporučené vybavení na cestu:
Oblečení na cestu: pohodlná tepláková souprava,
tričko, ponožky, sandály.
Batoh: kapesníčky, osvěžující ubrousky, malý ručník,
dětem náhradní tričko a spodní kalhotky, sluneční
brýle s UV filtrem,kšiltovka, kraťasy,
časopis,hračku, cestovní krabici s jídlem ( snídaně,
svačina- doporučujeme namazaný chléb, rohlík, buchtu,
kousky jablka, zeleniny, brumíka, nedoporučujeme
dětem dávat sladkosti a bonbóny,
2x min.vodu v O,5l lahvích PET na šroubovací nebo
bezpečnostní uzávěr.
V látkovém obalu od spacáku nebo tašce deku a
polštářek na spaní do autobusu.
Doporučený seznam věcí:
Do kufru / tašky/na kolečkách označeného jmenovkou
* plážové boty, tenisky
* spodní prádlo, ponožky
6x trička s krátkým rukávem
2x plavky
1x mikina a dlouhé kalhoty
volné plážové triko s krátkým rukávem jako ochrana
před sluncem na hraní u vody /bílé s možností
pokreslení fixama na textil

* dětem sluneční klobouček (kryté i uši
* lehčí pyžamo
* kraťasy, letní šaty, sukýnky
* ručník, osuška do koupelny a větší ručník na
plážové lehátko,dětský župan k vodě
Toaletní potřeby: mýdlo, zubní kartáček, kelímek a
pasta, hřeben, opalovací mléko s UV faktorem
vodostálé fa 30,doporučujeme kupovat v lékárně!
pomádu na rty s UV filtrem, papírové kapesníky
Zdravotní balíček – osobní léky dle vaší potřeby
Doporučujeme Paralen, vitamíny, kapky na kašel a
rýmu, aktivní uhlí,endiaron, šumivé calcium s vit.C,
mast infadolan, fenistil gel, odpuzovač na komáry do
zásuvky na noc
Osobní věci dítěte: náhradní sluneční brýle,
pastelky, ořezávátko, blok, omalovánky, knížka,
časopisy, společenská hra, atd.
Plážovou tašku a hračky na stavby do písku / lopatka,
kyblík/ i do vody / kruh, křidélka, pásek na plavání,
nafukovací plavidlo na hraní
Svačinky na pláž: na každý den doporučujeme svačinku
na pláž -sušenky nebo müsli tyčinku
Cestou budeme zastavovat každé 4 hodiny, děti v noci
nebudíme, celou cestu většinou prospí. Plánovaný
dojezd na místo je v 8 -9 hodin dopoledne.
Služby začínají jednoduchým obědem v den příjezdu a
končí večeří v den odjezdu. Pokoje jsou denně
personálem objektu uklízeny.
V dopoledních hodinách budeme dětem připravovat
program na pláži i pod altánem. Vše je na osobní
domluvě a Vaší spokojenosti. Námi nabízený program
můžete využít nebo si dělat vlastní.
Na pomůcky a drobné výdaje s realizací výtvarně –
tvořivých činností budeme vybírat 100,-Kč/ dítě.
Pokud máte zájem o malování savováním triček, vezměte
si s sebou tmavší jednobarevné tričko/ hnědé, černé…/
Na případné odměny dětem budou vítány reklamní
předměty nebo drobnosti, podle vašich možností pro 30
dětí.

