První ročník akce, na které spojíme příjemné s užitečným. Setkáme se napříč našimi
skupinami víckrát než jen doposud jednou za rok, poznáme kus překrásné přírody
Orlických hor a také pomůžeme lesu od nánosu klestí a věcí, co do něj nepatří.
Program
pátek - odpoledne a večer příjezd účastníků (možný je i příjezd na kole nebo s koly na autě), večer
intenzivní seznamovací zážitky
sobota - celodenní brigáda v lese, zapojit se může každý podle svého výkonu či omezení; večer odpočinek po výkonu, příprava na zítřejší výkony. Brigáda bude dle počasí v sobotu, nebo v neděli.
neděle - turistika či cyklo/autoturistika: 1/ pěší: Pádolí - Luisino údolí - Velká Deštná - Masarykova chata
- Šerlický mlýn - Deštné - Pádolí. 2/ kolo/auto: pevnost Hanička, nebo Dobrošov (popř. Polsko)
večer - sdílení a hodnocení společných zážitků
pondělí - odjezd účastníků podle chuti. Cestu zpět lze zpestřit výletem do několika pěkných míst
např. v Třebechovicích pod Orebem na betlém, do Polska do nádherných skal, do bonsajové zahrady…
Ubytování a stravování
V osadě Pádolí 5 km od Deštného ve výšce 754 m n. m. - uprostřed lesa – na samotě: v hájence a
protějším loveckém zámečku. Kvalitu ubytování si můžete vybrat podle hloubky kapsy i požadované
kvality.
1/ standard – hájenka nabízí kapacitu 16 postelí + 4 na karimatkách, nutný je vlastní spacák; noc vyjde
na 50 Kč/osoba.
2/ lepší - Zámeček Pádolí naproti hájovně www.padoli.eu, každý si tam ubytování zajistí (a zaplatí) sám,
ale dejte nám předem vědět zájem - zkusíme domluvit hromadnou slevu.
3/ třetí možnost - stan před hájenkou – za drobný příspěvek na energie v hájence.
Strava: lze si samostatně vařit na hájence, nebo pro zájemce je chutné stravování naproti na zámečku.
Co za to
Dobrý kolektiv - dobrá zábava – dobrý pocit. Výtěžek z brigády podpoří spolek Přátelé přírody z. s.
Přihlášky
Přihlaste se nejpozději do 20. 4. 2017 včetně na stránce www.pratele-prirody.cz/nabizime
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