
Slow - food - SILVESTR 2012 
 

Pestrý silvestrovský program pro rodiče s dětmi 
 

Děti mají úžasnou moc! Dokáží totiž, na našich víkendových akcích, určených rodičům 
s dětmi, sblížit rodiny, ačkoliv se předtím vzájemně neznaly. Během programu vzniká 

spontánní atmosféra plná pohody, protože všichni mají ústřední společné téma – děti! A navíc 
všichni rodiče vědí oč tu jde a jsou tedy tolerantní, když jiné děti zlobí či se příliš nahlas 

radují! Jelikož to máme opravdu dobře vyzkoušené a ověřené, rozhodli jsme tomuto tématu 
a těmto rodinkám s dětmi věnovat Silvestrovský program 2012: 

 
Partnerem rodičovské části programu je: Vinařství Paulus 

 
Program: 

 
Neděle 30.12. 2012 

od 14.00 hod   postupný příjezd účastníků 
16.00 - 21.00 hod  děti - výroba kostýmů na silvestrovský rej masek & k dispozici herna 
vybavená stavebnicí Lego - vše s odborným pedagogickým dohledem  - v ceně programu 

19.00 - 21.00 hod  rodiče - degustační soutěž - v ceně programu 
večeře  - výběr z jídelního lístku - individuální  - není v ceně programu 

 
Pondělí 31.12. 2012 

10.00 - 12.00 hod  děti a rodiče - Hledání pokladu - krátký outdoorový program v okolí 
Hotelu - v ceně programu 

oběd   - výběr ze 3 menu - rodinné menu - individuální - není v ceně programu 
16.00 - 17.00 hod  děti - Loutkové  Divadélko Paravánek  - s pedagogickým dohledem - 

v ceně programu 
16.00 - 18.00 hod  rodiče -  Vinařovo poetické odpoledne - degustace místních vín ve 

vinném sklepě Hotelu Pavlov. Degustací nás provede pavlovský vinař a básník Svatopluk 
Řičánek, a pokud budeme pozornými posluchači, jistě výklad proloží i autorským čtením 

z jeho knihy „O čem voní víno“ -  v ceně programu 
17.00 - 19.00 hod  děti - hry v herně  & příprava na večer + malování obličejů - vše 

s odborným pedagogickým dohledem - v ceně programu 
19.00 - 20.00 hod  večeře pro děti  - speciální silvestrovské dětské menu podávané pod 

dohledem rodičů - v ceně programu 
 

Slow – food - Silvestr 2012 v hlavním sále Hotelu Pavlov 

od 20.00 hod  Rej masek – děti za doprovodu DJ a pod odborným pedagogickým 
dozorem  předvedou rodičům masky, které vyrobily, pak se mohou děti vrátit do herny, 

kde mohou sledovat promítání dětských filmů, pedagogický dozor zde bude zajištěn 
do 22.00 hod - v ceně programu 

od 20.30 hod  rodiče - slow food menu - 5 vynikajících  chodů  včetně vín + půlnoční přípitek 
- v ceně programu 

Celý večer a noc bude hrát DJ Bobo v komponovaném pořadu „Letem rockovým světem“  
s písničkami, které  určitě znáte, a na které se báječně tancuje, počínaje kapelou Roling Stones 



až po Vojtu Dyka s Nigthwork, …a stoprocentně bude prostor i na hity  na přání - v ceně 
programu 

 
Úterý 1.1. 2013 

dopoledne  rodiče i děti - Novoroční výšlap na Děvičky 
oběd  -  výběr ze 3 jídel – rodinné menu – individuální - není v ceně programu 

odpoledne  doporučený program – není  v ceně programu: Wellnes Mušov, Therme Laa, 
Bobová dráha či lyžování v Němčičkách, Bowling v Pavlově 

 
Cena ubytování: 

standardní ceníková cena 
Speciální bonus:  třetí noc zdarma! 

Pro Vás, kteří zůstanete na 3 noci - cenu za ubytování za třetí noc neplatíte! 
 

Cena programu: 
dospělí 1.790,-Kč/osoba 

děti 490,-Kč/osoba 
 

Rezervace e-mailem na recepce@hotelpavlov.cz, elektronicky ZDE, případně další 
informace na tel.: 519 324 246. 

Na těchto kontaktech si můžete zajistit ubytování nejen v Hotelu Pavlov, ale také v nově 
provozovaných apartmánech v areálu Pálavské vinohrady. 

 
Těšíme se na Vás i na Vaše děti 

Váš tým Hotelu Pavlov 
 

 


