Wellness pobyt v Babylonu Liberec
Od pátku 16. 3. 2018 do
neděle 18. 3. 2018 jsme
pobývaly
s uživatelkami
Valérií
a
Veronikou
v hotelu Babylon v Liberci.
Vyjely jsme v pátek ráno
vlakem z Nového Bydžova.
Cesta
nám
příjemně
ubíhala, pozorovaly jsme
okolní krajinu a povídaly si.
Veronice i Valerii se nejvíce
líbila trasa rychlíkem ze Stará Paky do Liberce, kde se projíždí několika tunely.
Po příjezdu do Liberce jsme se ubytovaly v hotelu Babylon a zašly si na oběd.
Odpoledne jsme se vypravily tramvají do Liberecké ZOO. I když nám počasí
příliš nepřálo a začalo chumelit, některá zvířata pobíhala venku v ohradě.
Veronika i Valerie byly nejvíce nadšené z pavilonu šelem. Viděly tam lva, lvici
a čtyři bílé tygry. Se dvěma jsme uživatelky vyfotily. Dalším zážitkem pro
Veroniku i Valerii bylo dovádění lachtanů ve vodě, které pozorovaly přes sklo
v bočním výklenku. Navštívily jsme také pavilon opic a exotických ptáků. Ze
zoologické zahrady jsme jely tramvají do centra Liberce, kde jsme si v cukrárně
pochutnaly na kávě a zákusku. V sobotu ráno jsme se probudily do zasněženého
Liberce. Nám to ale nevadilo, protože jsme celý den strávili v hotelovém Aqua
centru. Koupaly jsme se v bazénu, procházely brouzdalištěm s různými vodními
atrakcemi, vyzkoušely bazénovou vířivku, prošly se jeskyněmi ve vodě a shlédly
bazénovou laser – show. Z těchto zážitků jsme Veronice a Valerii pořídily
fotografie na památku. Sobotní den si uživatelky užily a unavené brzy po večeři
usnuly. V neděli dopoledne jsme se jely podívat k Liberecké radnici a prošly
centrum města. Po návratu do hotelu jsme si došly na oběd, sbalily kufry,
napsaly pohledy rodičům a kolegyním a vydaly se na cestu domů. Vracely jsme
se opět vlakem. Po cestě jsme si vyprávěly zážitky z pobytu a zoologické
zahrady. Domů jsme všechny přijely příjemně unavené, ale spokojené a plné
zážitků.
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