
Ozdravný pobyt v Harrachově 

V dopoledních hodinách v neděli 14. srpna

se  malá  skupinka  dětí  vypravila  do

krásného  horského  prostředí  ve  středu

Harrachova do hotelu Šedý Vlk. 

Byli  jsme ubytováni ve velmi pěkném hotelu,  kde pro nás byli  připraveny tři  pokoje.  Obě tety

sdílely své pokoji s nejmenšími účastníky pobytu. Starší děti měly jeden společný hotelový pokoj. 

V hotelu se o nás velmi dobře starali,  se vším nám vycházeli vstříc. Pochutnali jsme si také na

skvělých jídlech a snídaně ve formě švédských stolů byli vynikající. 

Vzhledem k tomu, že náš pobyt byl především ozdravného rázu, zaměřili jsme všechny své činnosti

na turistiku, sporty a hlavně jsme se snažili být co nejvíce na čerstvém vzduchu. I přesto, že naší

nejmenší Kristýnce byly necelé tři roky celý týden na horách zvládla hravě. 

Začátek týdne jsme odstartovali procházkou po včelí stezce a v odpoledních hodinách prvního dne

jsem se podívali  pod skokanské můstky.  Další  den byl  věnovaný Mumlavským vodopádům, ze

kterých jsme byli všichni unešeni. Cestu k Mumlavským vodopádům jsme si zpestřili Liščí stezkou.

Krásná  příroda  nás  provázela  celým pobytem.  Podívali  jsme  se  také  do  muzea  Šindelka  a  do

Hornického muzea, obě byla velice zajímavá a jsem si jistá, že pro starší děti i přínosná. 

Teta Míša a David pokořili Čertovu horu, nahoru sice vyjeli lanovkou, ale cesta dolů byla velice

náročná a oba jí zvládli. Nejvíce se však všem dětem líbila bobová dráha, na kterou jsme se i na

konci pobytu vrátili a nejstarší děti se mohly svést ještě jednou za odměnu za zvládnutí celého

pobytu. 

Malé děti se vyblbnuly v Monkey parku, kde zdolávaly překážky zavěšené ve vzduchu. Všichni

jsme celý pobyt zvládli bez jediného úrazu a jsem si jistá, že nám celý pobyt v Harrachově velmi

prospěl. Po celý týden nás provázelo hezké počasí. Využili jsme také vnitřního bazénu, který je

součástí hotelu, kde jsme si všichni užili hodně zábavy a naší nejmenší Kristýnce se tam velmi

líbilo byla, jak "ryba ve vodě". :) 



Všechny děti si pobyt užily co nejvíce to šlo, po celý týden nás provázela dobrá nálada, spousta

veselých příhod a všichni jsme si užili hodně zábavy. 

Velmi se těšíme pokud budeme mít příležitost se v dalších letech vrátit do této krásné horské oblasti

a  zažít další velké množství skvělých zážitků. 

Teta Míša a teta Sandra 


