Kinderprogramma 28 juni - 10 September 2021
DRAKENCLUB WILDSCHÖNAU

MAANDAG
Op ontdekkingsreis in het Drakendal
In dit nieuwe Familie Park drakendal,
Wildschoenau, is veel te ontdekken wij
spelen op de drakenberg. Laten een
houten kogel van de drakentoren rollen.
En we bezoeken het draken restaurant
Grisu. En eten daar, wat gezellig met
elkaar.
Kom erbij en verbreng een onvergetelijke
dag met ons.
Kosten: goud Kogel, middageten € 8,50
DINSDAG
Schat zoeken in het toverbos
We gaan met de gondel naar boven op de Schatzberg. In het restaurant Koglmoos eten we
lekkere worstjes met patat, zodat we genoeg energie hebben om ’s middags naar de schat te
zoeken in het toverbos. Daar moet je bij zijn!
Kosten: lunch/ boemelbaan/ bus € 8,-

WOENSDAG
Met bij Line gaan wij naar bijenhouder Frans. Weten jullie hoe honing antstaat.
Samen met bij Line bezoeken wij bijenhouder Frans, en zien daar zijn vlijtige bijen.
Hij vertelt ons alles over bijen, en hoe honing ontstaat.
Wij eten natuurlijk ook brood met honing en ook knutsele wij nog wat.
Kosten: Frans honingbrood vervoer € 6,50

DONDERDAG
Avontuur in het bos
Vandaag wordt het allesbehalve saai. We bakken brood in een oude houten oven. Daarna
gaan we naar het bos. Met stokken en stenen bouwen we hutten en stuwdammen. Daarna
grillen we worstjes en marshmallows op een kampvuur. Op de terugweg halen we ons
zelfgemaakte brood op.
Kosten: brood bakken en barbecue € 6,50

VRIJDAG
Kasimir het kruiden mannetje
Kasimir woont in een hooistal, en weet veel over kruiden. Wij plukken brandnetels zonder dat
het brand, en kruidenzout maken wij ook. En over heerlijke kruiden bonbons, een kruiden
toren bauwen we ook nog
Ben je nieuwsgierig kom dan met ons mee
Kosten: € 3.50

Belangrijke informatie:
Periode:
28 juni - 10 September 2021
Aanmelden:
Op het kantoor van het VW of per telefoon +43 5339 8255 tot uiterlijk 17:00 uur de dag
ervoor (op zon- en feestdagen tot 11:30 uur)
Verzamelplaats:
Maandag t/m vrijdag 9:00 uur in de speelkamer van de drakenclub bij het VW in Oberau
Ophalen:
Om 15.00 uur in de speelkamer van de drakenclub bij het VW in Oberau
Het kinderprogramma is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.
Meenemen:
Goede schoenen, weerbestendige kleding, regenjas, pet, zonnebrand, rugzak met drinken
en eten, Wildschönau Card, Handdoek en sokken voor Maandag
Bij slecht weer is er geen kinder progamma.
Met de Wildschönau Card is deelname gratis. Er wordt alleen een kleine
onkostenvergoeding gevraagd voorvervoer, eten en dergelijke.
Onze begeleidsters spreken Duits, Engels en Nederlands.
Wijzigingen voorbehouden!

