
DĚTSKÝ TÁBOR GATTOMÁČEK SE ZÁBAVNOU ANGLIČTINOU  

„PO STOPÁCH KELTŮ V ČECHÁCH“ 

Vážení rodiče,  

nabízíme Vám rekreaci pro Vaše děti (ve věku 6-16 let) v letním dětském táboře. Tábor se 

nachází na Bílé v malebné krajině Moravskoslezských Beskyd na pomezí Valašska v 

nadmořské výšce cca 800 m. n m. Tábor nabízí Vašim dětem příjemné prožití části prázdnin 

se spoustou zábavy, her a relaxu. Ubytování je v KELTSKÉ SALAŠI EBEKA. 

TERMÍNY:  1) 30.06. – 09.07.2014 

                    2) 09.07. – 18.07.2014 

                     

Jedná se o 10-ti denní pobyty s rozšířenou plnou penzí (5x denně) včetně pitného režimu.  

 

Výuka anglického jazyka probíhá jednou denně po dobu 90min. Nejedná se o jazykový kurz, 

anglický jazyk je podáván zábavnou formou a je zde především jako doplněk, aby děti 

nezapomněly na angličtinu, kterou se učí ve škole.  

 

Sportovní a jiné aktivity jsou nedílnou součástí našeho tábora. Během této doby děti podniknou 

minimálně 3x výlet do okolí (Bílá, Rožnov pod Radhoštěm - skanzen …), budou mít opravdovou 

olympiádu ve stylu Asterixe a Obelixe, karneval, stezku odvahy, hledání pokladů, táboráky, 

turnaje ve volejbalu, ping pongu, vybíjené, fotbalu, atd... Krom toho zažijí mnoho dalších 

sportovních a zábavných aktivit. 

 

Během turnusu navštívíme KOŇSKÝ RANČ. Děti se dozví vše o chovu koní a za asistence 

odborného trenéra se budou moct na koních projet.  

 

Poloha 

Keltská salaš Ebeka se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskyd na pomezí Valašska v 

nadmořské výšce cca 800 m. n m. Pro svůj půvab a kouzlo přírodních krás je vyhledávaným 

místem pro letní i zimní rekreaci. CHKO Beskydy mají výjimečné přírodní hodnoty - zejména 

původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. 

Vyznačuje se skvělou čistotou ovzduší a vodních toků. 

 

Vzdálenosti 

Okolní krajina nabízí řadu překrásných výhledů i romantických přírodních zákoutí. V nejbližším 

okolí se nacházejí rekreační oblasti Staré Hamry, Bílá a Velké Karlovice. K letním vycházkám 

láká prales Bumbálka, přírodní rezervace Třeštík nebo vzdálenější Smrk či Lysá Hora. Vyznavači 

cykloturistiky mají možnost využít cykloturistických tras, které vedou přímo přes lokalitu 

Hlavatá.  

 

 

 

 



 

Ubytování 

 

Keltská salaš Ebeka  má výbornou gastronomii, je perfektně vybavena pro aktivní odpočinek a 

skvěle připravena pro vaše nejmenší: 

 

Pro děti je zde: 

 Ohniště, gril, krb 

 Billiard 

 Šipky  

 Fotbálek 

 Ping pong 

 V blízkém okolí je farma se zvířátky  

 

 

 

 

 

Při nepřízni počasí máme připravený náhradní program!  

Stolní fotbal, ping pong, karaoke show, atd. Prostorná jídelna, výborná kuchyně, 2 klubovny 

s TV, DVD a zvukovou aparaturou (diskotéka samozřejmostí ), velká zahrada, ohniště to 

vše čeká na Vaše děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.GATTOMTOUR.cz 

                      

http://www.gattomtour.cz/

