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16. – 25. 6. 2023 

 
Tak trochu jiný tábor pro malou skupinku dětí, které láká tzv. ROAD TRIP. Cílem je projet kus Evropy, 

v prvním ročníku směrem na jih, poznat zajímavé země, vidět zajímavá města, vidět pěknou přírodu, vykoupat 

se v moři a přírodních jezerech. Účastníky čeká hodně času v autě na cestě (trasa je rozdělena tak, abychom 

jeli maximálně cca 4 hodiny denně). Součástí je pěší turistika (vč. vysokohorské), ale také relaxace, koupání, 

adrenalin v lanovém parku, aquapark, zábavní centrum, hry, sportování (rozcvičky, posilování), otužování a 

kempování. Děti se budou podílet také na vaření, přípravě svačin atd., aby si road trip užily se vším, co k takové 

akci patří. V rámci road tripu budeme jednotlivá místa natáčet a budeme natáčet vlogy a recenze. 

 

Odjezd: pátek 16. 6. 2023, sraz je v 15:30 u klubovny v Libčicích  

 

Návrat: neděle 25. 6. 2023 ve večerních hodinách (děti rozvezeme domů) 

 

Ubytování: kempy (spát budeme pod širákem, případně ve stanech, autostanu, autě)  
 

Doprava: osobní auto 

 

Strava: většinu si sami uvaříme, něco si koupíme 😊 

 

Cena: 420 Eur (v ceně doprava, strava, pojištění, ubytování, vstupy, lanový park, režie) 

 

Pro koho je tábor určen: děti ve věku 8 – 12 let (starší po domluvě – mají vyšší náklady a bude jim 

případně napočítána vyšší cena za expedici) 

 

 
 

V rámci expedice budeme cestovat pouze v rámci EHS, navštívíme následující země:  

Německo, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Itálii, San Marino, Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko. 

 

Plánovaná trasa: 

V pátek vyrazíme z Libčic do německého Norimberku, kde v kempu strávíme první noc a v sobotu se 

podíváme do norimberské Zoo (delfíní, koaly a spousta dalších zvířat).  

V sobotu odpoledne se přesuneme do Lichtenštejnska, tam se zastavíme v hlavním městě Vaduz, které 

si projdeme. Poté se ubytujeme v kempu. 

V neděli dopoledne se vykoupeme v bazénu v kempu, vydáme se na túru na zříceninu Schalun. Odpoledne 

přejede do švýcarského městečka Täsch, kde strávíme další noc.  

V pondělí se vypravíme vlakem z Täsche do Zermattu a dále lanovkou na Blauherd, kde nás čeká túra po 

5-seenweg a koupání v jezerech s výhledem na Matterhorn. V podvečer přesun do Itálie k Lago 

Maggiore.  
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V úterý nás v kempu čeká odpočinkový den u vody a hry, odpoledne přesun do kempu v Rimini. Večer 

koupání v moři. 

Ve středu nás čeká koupání v moři a výlet do San Marina – prohlídka tohoto malého státečku, lanový 

park San Marino Adventures. V podvečer přesun do Benátek. 

Ve čtvrtek si prohlédneme Benátky, projedeme se na gondole, přesuneme se do slovinského městečka 

Ankaran, kde se vykoupeme v moři a ubytujeme. 

V pátek nás čeká koupání v moři a přesun do chorvatského aquaparku Istralandia a odtud se pojedeme 

ubytovat do kempu v městečku Veliki Otok ve Slovinsku.  

V sobotu navštívíme jeskyni Postojna jama. Odpoledne nás čeká přesun do rakouského Mörbisch am See 

u Neusiedler See, kde strávíme poslední noc v kempu. 

V neděli se vykoupeme v Neusiedler See a užijeme si atrakce ve FamilyParku a vydáme se zpět do Libčic. 

 

 

 

 

Program se může operativně změnit v závislosti na počasí a jiných okolnostech! 

 

Co s sebou (počty kusů oblečení jsou doporučené, děti si většinou vystačí s mnohem méně věcmi): triko 3x, 

kraťasy 3x, tepláky nebo jiné dlouhé pohodlné kalhoty (ne rifle), mikina, větru odolná nepromokavá bunda, 

pláštěnka, kšiltovka, sluneční brýle, spodní prádlo 8x, ponožky 8x, plavky 2x, boty do vody, ručník velký a 

malý, sprchový gel, kartáček a pasta, opalovací krém dle fototypu dítěte, karimatka, spacák, polštářek, 

tenisky, sandály s pevnou špičkou, pohodlné pohorky, ešus, příbor, plastový hrneček, čelovka, mobilní telefon, 

repelent, láhev na pití minimálně 1,5 l, papírové kapesníky, rukavice do lanového parku, batoh na výlety, pas 

nebo občanský průkaz, evropský průkaz zdravotního pojištění, užívané léky, souhlas s vycestováním dítěte 

podepsaný na Czechpointu, prohlášení o bezinfekčnosti, příloha k bezinfekčnosti, kopie lékařského 

potvrzení, GDPR souhlas (Ti, od nichž zatím nemáme), kapesné (doporučujeme cca 200 Kč, 50 – 80 Eur, 50 - 80 

CHF). Na pátek dejte dítěti svačinu a pití – první společné jídlo bude sobotní snídaně. 
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S kým děti pojedou: 

Hlavní vedoucí, řidič, zdravotník: Roman Kotlín, 605 757 026, roman@lagunino.cz 

 

Podrobnější informace na www.lagunino.cz, další potřebné informace vám dále poskytne hlavní vedoucí akce 

Roman Kotlín: roman@lagunino.cz, tel: 605757026. 

 

Maximální počet dětí na Expedici je omezen na 4 

Minimální počet dětí pro uskutečnění Expedice: 2 

Pojištění: děti budou mít na celý pobyt sjednané cestovní pojištění kryjící náklady na úraz, hospitalizaci a 

odpovědnost.   

Jak dítě na Expedici přihlásit:  

1) Mailem na roman@lagunino.cz (na tento mail je možné také zaslat sken přihlášky, originál odevzdat na srazu) 

2) Telefonicky nebo SMSkou na čísle 605 757 026 

3) Odevzdáním vyplněné přihlášky na oddílové schůzce nebo vedoucím v Libčicích nad Vltavou 

Do kdy dítě na Expedici přihlásit: 

Dítě přihlaste nejpozději do 1. 6. 2023, nicméně s ohledem na omezenou kapacitu doporučujeme dítě 

přihlásit co nejdříve. 
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