
 
 

Ahoj, znáte nás? 
Jsme Petr, Zuzana, Edmund a Lucinka Pevensyovi a pokud s námi 
chcete zažít naše další veliké dobrodružství,  
vydejte se s námi objevit 

 

Letopisy NarNie  
 

Kdy?  
V pátek 21.2.2014 

         Do neděle 23.2.2014 
Kde? 
tentokrát opět v hotelu BELARIA 
v Hradci nad Moravicí 
www.belaria.cz  

 
 
 
 
 

Budeme Vás očekávat v pátek od 17:00, poprvé se sejdeme 
u večeře v 18:00 h, tam už bychom měli být všichni, ať Vám 

něco neuteče  
 

Program končí v neděli po obědě, kolem 13:00 h. 
Rodiče si vyzvednou své děti v areálu střediska v neděli 

23.2. nejpozději do 14:00 h, děkujeme. 
 

 
Co Vám pobyt Letopisy Narnie nabídne? 

V ceně pobytu je plná penze, pitný režim po celý den, útulné pokojíčky s vlastním 
sociálním zařízením, vstup do bazénu, veškerý materiál a pomůcky pro hry 

a rukodělné aktivity, a hlavně to, proč se na Belariii všichni sejdeme a to je 
bohatý a zábavný program. 

 



 
 

Jak na Belarii dojet? 
GPS: 49°51'49.976"N, 17°51'59.176"E 

Cest je spousta a kroutí se, občas je to pro některé velké dobrodružství, ale 
nakonec to většinou zvládnou všichni rodiče  

 
EICO tip: když jedete z Ostravy, před Opavou odbočíte ve Velké Polomi na 

Hradec n. Moravicí, kde najedete vpravo na cestu směr Opava a hned za řekou 
odbočíte doleva na Žimrovickou ulici, kde už Vás cedule dovedou k hotelu Belaria. 
Z Fulneku přes Vrchy, Březovou do Hradce, kde také hned za řekou odbočíte 

doleva na Žimrovickou ulici, kde už Vás cedule dovedou k hotelu Belaria. 
Hodně zdaru!!! 

 

Jak to na Belarii vypadá? 
Mrkněte na www.belaria.cz  
K dispozici nám bude klubovna, vnitřní vyhřívaný bazén 
s hloubkou 1,30 m, les a příroda okolo. 
 

Co si přibalit do batohu? 
Boty na lehkou turistiku, oblečení  

do pohody i nepohody, přezůvky do budovy, 
hygienické potřeby, průkaz zdravotní 

pojišťovny, potřebné léky, staré triko nebo 
zástěrku k případnému zašpinění při 

výtvarných činnostech, plavky a ručník!!! 

V neposlední řadě touhu po dobrodružství 
a dobrou náladu. 

 
V průběhu pobytu provozovatel neručí za cennosti dětí jako věci z drahých kovů, 
elektronické přístroje, mobilní telefony, fotoaparáty, přehrávače apod. Zvažte, 

zda se děti bez nich na těch pár dní neobejdou. 
 
 

Na dobrodružnou cestu zemí fantazie se s Vámi těší 
 

Ivana Mariánková 
 

 info@eico.cz,  737 505 288 
Akci pro Vás pořádá Eko-info centrum Ostrava, www.eico.cz  

 



 
 

Taaak… snad už je to všechno… 

Ještě potřebná mapa a už Vám nezbývá než se těšit.  
My už se na Vás těšíme teď  

 
 

 
Mějte se krásně  
a v pátek 21.2.2014 
NA SHLEDANOU! 


