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Tuláci pozor! Fialový Thanos opět řádí a je potřeba
proti němu rázně zakročit. Nikdo jiný, než tým
superhrdinů svět nezachrání a Avengeři právě
hledají nové členy. Pokud jsi zdatný a šikovný Tulák,
můžeš se stát jejich součástí právě Ty. Na podzimní
výpravě zažijeme hromadu srandy i dobrodružství
a možná se i něco zajímavého přiučíme. Pokud se
chceš stát Avengerem, neváhej a přihlas se na
podzimky!
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Pátek 26. 10. v 17:10 v hale Hl. n. Brno
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Návrat:

Úterý 30. 10. v 15:05 tamtéž
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Cena:

700 Kč (ubytování, jídlo, doprava, program,…)
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Výbava:

spacák a oblečení na spaní (karimatka není potřeba), přezůvky,
ponožky a spodní prádlo, oblečení na převlečení dovnitř, teplé oblečení
na ven (může být chladno), šátek, turistická obuv, tenisky, hygienické
potřeby (zubní kartáček a pasta, mýdlo, ručník), miska a lžička, hrníček,
baterka, malý batůžek na výlet, na sebe kroj/tulácké tričko! Všechno
sbalit do batohu.
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Kontakt:

Vašek (608 552 185), Cigi (739 760 552), Bětka (773 789 211)
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