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Prázdniny u moře už dávno nejsou jen povalování na pláži a večerní návštěva diskotéky. Stále
víc rodin využívá možnosti zapojit svá dítka do animačních programů dětských klubů a volný
čas využít nehlubokou relaxaci nebo romantiku ve dvou.

      

  

Dětské kluby mohou vaši dovolenou rozhodně výrazně zlepšit, dětem pomůžou s poznáváním
nových kamarádů, zabavit nejen je, ale také vás při různých hrách. Na druhou stranu je dobré
vědět, jak kvalitní tyto služby jsou právě u cestovní kanceláře, se kterou chcete vycestovat.

  Připravili jsme pro vás základní informace o některých z nich, abyste měli
snazší rozhodování, až si budete vybírat letní dovolenou pro sebe a své děti.
  

Dětský klub bohužel není v nabídce všech cestovních kanceláří a i ty, které ho provozují, mají
ho zajištěný obvykle jen v několika hotelech v oblíbených destinacích Jsou to ovšem velmi
vítané první vlaštovky a nezbývá doufat, že další budou následovat.

  Dětské kluby Alexandria
  

CK Alexandria má svůj program dětských klubů pro děti od 3 let, aktivity jsou přizpůsobeny
věku dětí, děti se zde zabaví každý den na jiné téma (pirátský, indiánský, olympijský či třeba
námořnický den), připravují pro děti večerní diskotéky a pobyt zakončují diplomovým
ceremoniálem. Pobyt v hotelu tak spojuje dovolenou s rodiči s oblíbenými táborovými aktivitami,
vybrané hotely najdete na ZDE

  

• plavecké závody s kosatkou, vodní pólo • dětské diskotéky, bohaté animační programy pro
děti i dospělé v češtině
• hry, soutěže, kreativní dílny • tematické dny – např. pirátský, indiánský, olympijský,
námořnický
• míčové hry, šipky, petanque • diplomový ceremoniál s vyhlášením výsledků denních soutěží a
aktivit
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http://www.dpbolvw.net/click-8734379-11958565?url=https%3A%2F%2Fwww.alexandria.cz%2Fklubove-hotely-animace
http://www.dpbolvw.net/click-8734379-11958565?url=https%3A%2F%2Fwww.alexandria.cz%2Fklubove-hotely-animace
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  Dětský klub Plusíčko KOVOTOUR PLUS
  

CK Kovotour plus ve svých klubových hotelech pořádá dětský miniklub Plusíčko, animační
program je přizpůsoben věku dětí i teenagerů. Pro děti od 4 do 14 let (mladší v doprovodu
rodičů) se o zábavu postarají zkušení animátoři. V termínech červenec a srpen 2018 díky
obrovského zájmu z minulých ročníků připravili speciální pobyty s Hopsalínem a klaunem
Pinkym, vybrané hotely najdete na ZDE

  

• bohaté animační programy pro děti i dospělé v češtině • sportovní a relaxační program
• soutěže a sportovní turnaje na souši i ve vodě • zábavné hry, kreativní činnosti a kulturní
programy
• večerní animační programy a představení pro všechny • karaoke, pěvecké vystoupení
• stardance (taneční večery) • promítání filmů pro děti i dospělé • karneval, diskotéky

  Dětský klub Firáček CK FIRO Tour
  

Také CK FIRO Tour má v několika hotelích animátory, kteří vám pomůžou zabavit potomky,
když jejich zájem o mořské vlny trochu opadne. Klub funguje v době letních prázdnin pro děti do
12 let, obvykle bývají rozděleni do skupinek podle věku (4 – 7 let a 8 – 12 let). Podle konkrétní
destinace, typu hotelu a možností animačního zázemí, pro děti připravuje ve spolupráci s
hotelovou animací tématické dny – např. den koček, klaunů, den Avatar, havajský den, turecký
den, čínský den, vybrané hotely najdete na ZDE

  

• kreslení, malování kamínků, modelování • výroba masek, škrabošek, indiánských čelenek a
lampionů
• malování na obličej malování na trička, origami • výroba šperků z korálků či mušliček
• modelování zvířátek z balónků a další výtvarné činnosti • míčové hry, šipky, stolní tenis
• olympiády o ceny, týmové hry • plavecké závody, vodní pólo • disco show, tematické večery a
animátory

  

  Scooby-Doo klub CK Čedok
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https://dovolena.invia.cz/cerna-hora/sutomore/?aid=3702101
https://dovolena.invia.cz/cerna-hora/sutomore/?aid=3702101
http://tracking.affiliateclub.cz/aff_c?offer_id=316&amp;aff_id=5581&amp;source=http://www.firacek.cz/&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.firacek.cz%2F%3Faffiliate%3DAffiliateclub
http://tracking.affiliateclub.cz/aff_c?offer_id=316&amp;aff_id=5581&amp;source=http://www.firacek.cz/&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.firacek.cz%2F%3Faffiliate%3DAffiliateclub
https://www.cedok.cz/detsky-klub/
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V 16 hotelích v nejžádanějších destinacích je k dispozici dětský klub CK Čedok pro děti od 4 –
14 let. Na každý den jsou pro ně připraveny aktivity, například módní přehlídka, hádankový den,
svatba, maškarní rej nebo návštěva mimozemšťanů. Každý den je rozdělen do dvou bloků asi 2
hodiny dlouhých, kdy se děti věnují sportování, hrám, kreativním a dalším činnostem. Za
nevýhodu se dá požadovat poměrně krátký čas, po který se animátoři dětem v klubu věnují, vy
brané hotely najdete na 
ZDE

  

• animační programy pro děti i dospělé v češtině • sportovní a relaxační program
• Sportovní hry, soutěže a turnaje • hry v bazénu
• Kreativní práce, malování na obličej a trička • Vědomostní kvízy, bazénový turnaj

  Croco club CK Blue Style
  

V každém z hotelů, kde Croco club působí, jsou vyškolení animátoři připraveni zabavit vaše děti
v miniklubech, připravují pro ně speciální programy a různé soutěže, turnaje a sportovní hry.
Croco Club je určen pro děti od 4 do 12 let. Děti prožívají pirátský den, ZOO den, indiánský
nebo pohádkový den, případně se vydají na návštěvu do vodního světa. Na památku obdrží
originální Croco tričko, vybrané hotely najdete na ZDE

  

• Sportovní hry, soutěže a turnaje • hry v bazénu
• Kreativní práce, malování na obličej a trička • Vědomostní kvízy
• Odměny, dárky a spoustu dalších překvapení • dětské diskotéky

  

  Funtazie klub CK Fischer
  

Česky mluvící animátoři pro děti připravují každý rok dobrodružství na nové téma. Pečlivě
promýšlejí všechny aktivity a různé hry, které důmyslně zasazují do příběhu. Poskytují zábavu
dětem všech věkových kategorií až do 16 let, program mají připraven na celý týden denně od
10 – 21 hodin. Kluby Funtazie najdete ve všech oblíbených destinacích, jejich činnost si rodiče i
děti pochvalují. Pro velký zájem je nutné si místo v klubu rezervovat, vybrané hotely najdete
na ZDE
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https://dovolena.invia.cz/bulharsko/burgas/?aid=3702101
http://www.blue-style.cz/detske-kluby/
https://dovolena.invia.cz/recko/rhodos/?aid=3702101
https://www.fischer.cz/dovolena-animacni-kluby/detsky-klub-funtazie
https://dovolena.invia.cz/spanelsko/mallorca/?aid=3702101
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• animační programy pro děti i dospělé v češtině • sportovní a relaxační program
• Sportovní hry, soutěže a turnaje • hry v bazénu
• Kreativní práce, Vědomostní kvízy • Výuka plavání pro děti • pyžamová párty, polštářová bitva
• beach volejbal, pétanque, nohejbal, vodní pólo, šipky, tenis, stolní tenis apod

  

  Dětský klub Mango Exim tours
  

CK Exim Tours nabízí v několika hotelech dětský nebo mini klub pro děti od 4 do 15 let, 
případně hlídání dětí za poplatek. V katalogu se o jeho existenci ale nic nedočtete, jen zmínka u
konkrétních hotelů, kterých s touto službou není mnoho. Kancelář slibuje proškolené animátory
a pro děti spoustu her. Vzhledem k tomu, že dětské kluby nejsou nijak zvlášť propagovány,
nejspíš nejsou na úrovni, která si propagaci zaslouží, vybrané hotely najdete na ZDE

  

• každý den večerní mini disco • tanec • dětský aerobic • plážový fotbal
• gymnastika • hodina s kouzelníkem • jóga pro děti • výroba loutek
• šipky • malba na tělo • vodní pólo • indiánské a pirátské odpoledne
• petanque • výroba karnevalových masek • stolní tenis • hry v bazénu
• plážový volejbal • honba za pokladem

  

A co závěrem ? Každopádně před odjezdem do zvolené destinace se o dětských klubech
informujte přímo u vybrané cestovní kanceláře pro upřesnění nabídky a denních aktivit
svých ratolestí.
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https://www.eximtours.cz/mango-club
https://dovolena.invia.cz/tunisko/djerba/?aid=3702101

