Letní den se Spolu dětem! | Rodinné výlety - kam na výlet s dětmi a rodinouhttp://www.rodinnevylety.cz/kam-s-detmi/v-praze/letni-den-se-spolu-detem

1z4

Akce - tip na výlet s dětmi.

Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou
Portál zaměřený na cestování, výlety a akce pro děti a rodinu.
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Kam s dětmi ... rekreace jak ji v ČR neznáte.
Chcete spojit pohyb a zábavu a necestovat nikam daleko? Zastavte
se ve sportovně rekreačním areálu a campingu zaměřeným na
rodiny s malými dětmi.

campingoase.cz

Letní den se Spolu dětem!
13. Čec. 2013
autor Šárka.

16. července 2013
Přijďte si užít Letní den se Spolu dětem!
16. července od 10 do 18 hodin na Náměstí Míru v Praze.
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Program pro děti
- zdobení lahodných sušenek, výtvarný koutek s obrázkovou soutěží, hlavolamy, doplňovačky a jiné hry s tužkou a papírem, rozverné hry pro
malé i velké (pohybové, kreativní a logické).
Dobrostánek Spolu dětem
- prodej darovaných věcí; výtěžek bude použit na vzdělávací aktivity pro děti z dětských domovů.
Stánky s občerstvením a posezením
- káva, nápoje, palačinky a další dobroty.
Hudební program.
Více informací na: https://www.facebook.com/?ref=logo#!/events/538156822910031/?fref=ts
Facebook
To se mi líbí

1

Poslat

Přidat komentář...

Zveřejnit na Facebooku

Zveřejňujete jako Jana Kučerová (Změnit)

Plugin pro sociální síť Facebook

Vloženo: Kam s dětmi v Praze.
Štítky: Akce
reklama ETARGET

Hannah.cz
Soutěžte a podělte se s námi o své zážitky. Vyhrajte zájezd do Alp!
Hannah.cz

STK v Praze - Motol. Technické
prohlídky osobní a nákladní do 3,5 t. Evidenční, registrační kontroly a emise.
www.stkmotol.cz

Extrémně nízké poplatky
Obchodujte s akciemi online Za nejnižší poplatky
lynxbroker.cz

Teploměry vlhkoměry barometry
Data loggery, snímače teploty vlhkosti atmosférického tlaku, systémy sběru dat.
www.cometsystem.cz
Přidat inzerát

← Dětské a zkrácené prohlídky na Sychrově, na Zákupech a v Litomyšli Slavnostní otevření cyklostezky Čáslav – Koudelov – Filipov →
Komentáře lze přidat přes facebook.

Hledej kam s dětmi

reklama:

komerční sdělení:
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DinoPark - zábavní park plný
poznání
Ozvučené robotické modely v životních
velikostech, 3D kino, dětské atrakce,
skvělý tip na výlet pro celou rodinu

dinopark.cz

Doporučujeme
allianzdirect.cz
Hrady a zámky České republiky
Let balonem
Tipy na víkendy e-mailem

Rubriky
- Kam s dětmi (2431)
Divadlo (81)
Jarmarky a trhy (99)
Kam s dětmi v Brně (26)
Kam s dětmi v Praze (133)
Karneval (10)
Kino (14)
Koupaliště (31)
Muzea (237)
Na výlet (1090)
Poutě (16)
Slavnosti (199)
Soutěže pro děti (103)
Sport (145)
Tvořivá dílna (61)
Vlaky a vláčky (31)
Za hudbou (32)
Za pohádkou (84)
ZOO (95)
Hrady a zámky (320)
Hry pro děti (47)
Lyžování (10)
Restaurace (61)
Rodinné centrum (54)
Ubytování (129)
_Ostatní (30)
Pokud vyrážíte na prázdniny s rodinou, zkuste výhodné cestovní pojištění pro rodiny.
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