Padochovská 31 664 12 Oslavany
Provozovatel: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
IČO: 49444531 DIČ: CZ49444531

24 hodin v Permonium
Dvoudenní výlet
9.30 (10.00, 10.30) příjezd*, uložení věcí, uvítání, seznámení s programem a provozním řádem
10.00 dopolední program
Muzeum hornictví a energetiky a hasičské muzeum s výkladem. Muzea jsou umístěna na zámku
Oslavany. Stálou expozici doplňuje naučná stezka permokarbonem RNDr. Lubomíra Malého,
která se nachází jen několik stovek metrů od oslavanského zámku.
13.00 – 13.30 oběd
Kuřecí přírodní řízek s bramborovou kaší – o případné speciální dietě nás informujte nejpozději
3 pracovní dny předem. Během pobytu v Permoniu je zajištěn pitný režim
13.30 – 15.00 volný čas
15.00 – 18.00 Magic Permon
Unikátní interaktivní hra s řešením znalostních, dovednostních, adrenalinových úkolů. Nabízí
aktivní zábavu pro všechny věkové skupiny – 3 levely a 6 tras. Žáci hru hrají ideálně ve
4členných týmech. Originální forma poznání nejen historie vzniku uhlí. Při úspěšném dokončení
čeká výherce zajímavá odměna. Hra je komunikována pomocí moderních informačních
technologií.
18.00 – 19.00 večeře
Opékání špekáčků (2 ks špekáčků, 2 ks pečiva, kečup/hořčice)
19.00 – 20.00 večerní program
Instruktoři Permonia týmu připraví zajímavý program – stezky odvahy v těžní věži, různé
týmové hry.
20.00 – 22.00 volný čas
22.00 večerka
Nocleh v budově Kohauzingu - společné ubytovně na připravených matracích s prostěradlem.
Účastníci si donesou vlastní spacáky. Sprchy jsou umístěny ve vedlejší budově. Maximální
kapacita, včetně kantorů je 30 osob.
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8.00 – budíček
8.30 – snídaně (2 ks rohlík, džem, tavený sýr Kiri, tatranka)
9.00 (9.30, 10.00) - rozloučení, odjezd

Areál KUKLA Permonium®
Padochovská 31, Oslavany
Gabriela Turinská
Tel.: 546 492 219,
724 380 529
www.permonium.cz

* Časový harmonogram je
orientační, čas příjezdu i
programu je možné dopředu
domluvit.
Změna programu vyhrazena.
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