
                       

   N         

  

 

 
 

DRUŽINSKI PRVOMAJSKI AKTIVNI KLUB S KREATIVNIMI LEGO®  PROGRAMI ZA OTROKE 
» USTVARJAJ IN SE ZABAVAJ« 

29.4.-2.5.2017 
Predstavnik in animatorji na lokaciji 

Info point 

 

               
VSAKODNEVNI OTROŠKI PROGRAM – LEGO KLUB : 

07.15 – 10.00 URE : LEGO® IGRALNICA 

Prosto sestavljanje Lego® kock po navodilih ali brez. Otrokom bodo na voljo različni komercijalni progami-kompleti s katerimi 

bodo imeli možnost grajenja kock po vsebini. Prav tako se bodo lahko družili v družabnih aktivnostih (razne družabne igre). 

10.00 – 12.00 URE: Otroci od 3 – 6 let 

Program Education, LEGO® Simple Machines je namenjen raziskovanju in razumevanju naravoslovnih, mehanskih in strojnih 

konceptov. Vsebina je tesno povezana s fiziko, naravo, tehnologijo (sile..itd) 

14.00 – 16.00 URE : Otroci od 6-9 let 

Program Education ,LEGO® WeDo 1.0 in WeDo2.0, je napredni program za kreativno razvijanje idej in reševanje problemov, tudi 

prvi koraki programiranja. Udeleženci preko najboljše metode učenja robotike na delavnicah pridobijo znanja o tehnologiji, 

naravi, delovanju kompozicij in prvih korakih programiranja. 

16.00 – 18.00 URE : Otroci od 9 let naprej 

Program Education ,LEGO Mindstorms je program, ki temelji na sestavljanju in programiranju robotov. Otroci razvijajo nove 

ideje, se soočajo s problemi in jih rešujejo. Izzivi in delovanja različnih komponent (motorji, senzorji). Programiranje. 

 

DODATNI PROGRAM ZA OTROKE: 

 pevske urice in karaoke 

 družabne igre 

 podelitev diplom 

 disko za najmlajše 

 tekmovanje v karaokah 

PROGRAM ZA ODRASLE  

 1001 GIB in Fulfordove osteopatske vaje 

 igranje odbojke na mivki 

 Girokinezis vaje 

 Qi – gong 

 Yoga ali Pilates 

 kolesarjenje  

 nordijska hoja 

 tehno night 

 zabavni plesni večer z DJ K-8 



Nastanitev:  TN ZATON HOLIDAY VILLAGE *** / **** 

Apartmajsko naselje Zaton Holiday Resort je proglašen za enega najlepših turističnih naselij na Jadranu. Sestavlja ga niz hišic v 

senci borovega gozda, obkroženih z mediteranskim zelenjem. 

Plaža: peščena, delno z betonskimi platoji, dolga cca. 1,5 km, plitvo morje, idealno za otroke, poseben pristop k morju, prilagojen 

za invalide, mednarodno priznanje za plažo "Modra zastava", možnost najema ležalnikov in senčnikov, tuši, kabine za 

preoblačenje, tobogan, aquagan, aquapark, jumping center, odbojka na mivki, vodni športi in rekreacija, beach in snack bari 

Apartmaji:  

App / 2 studio ***: 20 m2, dnevna soba in spalnica v enem, z ležiščem za 2 osebi, kuhinjska niša, tuš/WC, terasa, pritličje,  

App /3 studio***: 20 m2, dnevna soba in spalnica v enem, z ležiščem za 2 osebi in dodatnim enojnim ležiščem, kuhinjska niša, 

tuš/WC, terasa, pritličje  

App / 4***: 29 m2, dnevna soba z ležiščem za dve osebi, dvoposteljna soba, kuhinja, tuš/WC, terasa ali balkon, pritličje ali 

nadstropje 

App / 5***:35 m2, dnevna soba z ležiščem za 1 osebo, dve dvoposteljni sobi, kuhinja, tuš/WC, terasa, pritličje 

App / 2 studio ****:25 m2, dnevna soba in spalnica v enem z ležiščem za 2 osebi in dodatnim enojnim ležiščem, kuhinjska niša, 

tuš/WC, terasa, pritličje, mikrovalovna pečica, internetni priključek, klima 

App / 4****:36 m2, dnevna soba z ležiščem za dve osebi, dvoposteljna soba, kuhinja, banja/WC, terasa, pritličje, mikrovalovna 

pečica, internetni priključek, klima 

App / 5***:48 m2, dnevna soba z ležiščem za 1 osebo, dve dvoposteljni sobi, kuhinja, tuš/WC, terasa ali balkon, pritličje ali 

nadstropje, mikrovalovna pečica, internetni priključek, klima 

App/ 5-6 ****:58 m2, dnevna soba z ležiščem za 2 osebi, dve dvoposteljni sobi, kuhinja, tuš/WC, balkon, nadstropje, 

mikrovalovna pečica, internetni priključek, klima   

CENA : 169,00 EUR  - nastanitev v *** 

             189,00 EUR  - nastanitev v **** 

Otroci do 12. leta GRATIS v spremstvu staršev ( velja samo za družine ). 

Prav tako so v ceno vključeni in dobrodošli vaši ljubljenčki z obvezno predhodno rezervacijo. 

Cena vključuje: welcome drink, prijavnina, 4 dnevni program, 3 dnevni polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja – pri večerji 

vključena tudi domača pijača – domače vino, pivo, sokovi, voda..),  3-dnevna LEGO®  Mindstorm akademija, vadba Yoge, 

Pilatesa, Qi – Gonga, Girokinezis in Fulfordskih osteopatskih vaj, športni program, otroške karaoke, podelitev priznanj  - diplom, 

zabavni večer, mini disko za mlajše, turistična taksa, LEGO® animatorji, športni animatorji, organizacija dogodka ter DDV. 

 

    

       

Klubski program bo izveden ob najmanj 100 prijavljenih gostih. V primeru nezadostnega števila prijavljenih gostov cena vključuje 

le hotelske storitve in hotelski animacijski program. Prijavljeni se aktivnosti v klubu udeležujejo na lastno odgovornost. 

Organizator ne odgovarja na morebitne poškodbe, ki bi bile posledica teh aktivnosti, kakor tudi ne za materialno škodo, ki bi jo 

utrpel udeleženec.  

Glavni in odgovorni organizator : 4EVERTRAVEL, Derčeva 35, 1000 Ljubljana, Tel/ 01-5497104, 5497105, 040688488 

Elektronska pošta: 4travel.booking@gmail.com 

 


