REKREACE - SAFARI KEMP DVŮR KRÁLOVÉ - 5. - 7. 5. 2016

Rekreace se zúčastnily: Jírová Marta, Líkařová Stáňa, Pichová Věra, Vašíčková Ivana
Doprovod: Bydžovská Pavlína, Vaxnerová Jaroslava

Po snídani jsme všichni vyjely služebním autem do Zoologické zahrady ve Dvoře Králové
nad Labem, kde jsme měly objednanou rekreaci v Safari kempu. Byly jsme ubytované v
bungalovech. Řidič nám pomohl s batohy na pokoje. Hned poté jsme si vyšly na prohlídku
ZOO.
Kolem dvanácté hodiny jsme objednaly klientkám oběd v místní restauraci, kde nás
obsloužil velmi příjemný personál. Po výborném obědě a dezertu jsme pokračovaly v
prohlídce, kterou jsme ukončily kolem 17. hodiny. Po příchodu na pokoje jsme klientkám
udělaly večeři. Pokoje byly vybaveny ve stylu Afriky, ze kterých byly klientky velmi
nadšené. Po večeři jsme všechny klientky osprchovaly, a jelikož byly po vyčerpávající
procházce příjemně unavené, tak šly brzy spát.
Druhý den po brzkém probuzení jsme si zašly na výbornou snídani, která se podávala
v restauraci U Lemura. Snídaně byla v podobě švédských stolů, a tak si uživatelky vybraly
jídlo dle své chuti. Všechny si na snídani moc pochutnaly. Poté následovala prohlídka
pavilonů ptactva a ryb. Také jsme pozorovaly krmení slonů. Prohlídku jsme si zpestřily
vyjížďkou busem po safari. Všem se nejvíce líbil nový pavilon lvů a žiraf, které mohly
sledovat z bezprostřední blízkosti. Obdivovaly jsme všude překrásné bugenvílie a krásně
kvetoucí stromy a keře. V odpoledních hodinách jsme s údivem shlédly vypuštění pakoňů a
antilop do ohrady, která se nacházela v blízkosti našich bungalovů. Pro všechny to byl
nádherný zážitek. Navečer klientky povečeřely chléb s oblohou, čaj a šly si unavené
lehnout.
Poslední sobotní ráno jsme vše sbalily a došly si na výtečnou snídani. Poté jsme se
naposledy prošly po ZOO. Před polednem jsme zašly na oběd a kávu a vrátily se zpět do
kempu a čekaly na příjezd pana řidiče. Klientky se do Domova vrátily plné nových zážitků a
dojmů. Tato rekreace se jim velmi líbila.

