
4 ZÁLUBÁCKÉ DNY 

 

 

DEJME ŠANCI STARÝM VĚCEM.  

ZRELAXUJTE A OPRAVTE SI SAMI, 

u nás a s naší pomocí, v prostorách 
mlýna, obklopeni přírodou,  

VÁŠ OBLÍBENÝ KOUSEK! 

  

 

4 DENNÍ intenzivní relax nad opravou vlastního nábytku, kterému vdechnete nový život.  

     

• OPRAVA 
• ÚPRAVA 
• NOVÝ POVRCH 

Vše, co váš kousek bude potřebovat.  

TERMÍNY:  

• ČT -NE 
• 10:00 - 18:00 
• březen - říjen ( aktuální termíny budou vždy dopředu zveřejněny na našich stránkách a sociálních sítích)  
• max počet osob 4 

 NAŠE ZÁLUBÁCKÉ DNY JSOU POHODOVÉ, RELAXAČNÍ A SMYSLUPLNÉ.   

SAMOTA A KLID, 4 HA ZELENĚ.  BUDETE OBKLOPENI ZE VŠECH STRAN PŘÍRODOU. RADOST Z  VLASTNORUČNĚ 
OPRAVENÝCH KOUSKŮ DODÁ OPRAVDOVÝ PUNC.  

:-) JE TO NEFALŠOVANÝ ÚNIK Z RYCHLÉHO ŽIVOTA. I KDYŽ VÁS BUDE BOLET TĚLO Z PRÁCE, BUDETE 
ODPOČATÍ :-) 

Opravíte si svůj kousek, dáte mu nový vzhled, novou šanci a strávíte pár dnů mimo rychlý svět.  



Práce probíhá převážně v dílnách. Když počasí dovolí, pracujeme venku v  přírodě nebo na velké terase 
s výhledem do přírody.   

Každý kousek je jiný a bude mít svůj individuální přístup, který bude potřebovat. V  případě zájmu o kurz nám, 
prosím, pošlete pro domluvu fotografii nábytku, který chcete opravit, abychom znali přibližnou časovou 
náročnost opravy. 

Potkají-li vás při práci nečekaná překvapení a bude-li  potřeba více času, individuálně se dohodneme na dalších 
dnech. 

           

CENA ZAHRNUJE: 

• stylové ubytování 
• zapůjčení potřebného nářadí 
• lepidla, barvy, oleje, vosky, ….. 
• naše vedení po dobu 4 dnů 

 CENA NEZAHRNUJE: 

• v případě potřeby dřevo, bude-li nutné k náhradě/výměně 
• nábytek 
• stravu 

Opravy jsou pouze pro dřevěný nábytek. Opravy čalounění nejsou součástí.  

 UBYTOVÁNÍ: 

Bude vám poskytnuto veškeré zázemí.  

Samostatná jednotka s  vlastním vchodem o rozloze 100 m2, jejíž součástí jsou 2 dvoulůžkové pokoje, vybavená 
kuchyň, obývací pokoj, koupelna s wc  Terasa,a zahrada jsou samozřejmě k dispozici.  

Společně s námi vám budou pomáhat naši 3 psi a 3 kočky. Naše zvířata mají absolutní volnost a chtějí být u 
všeho. Budou nakukovat a kontrolovat vaši práci. Psi jsou opravdu velcí a budí respekt, ale nebojte, jsou to 
zlatíčka k neumazlení.  Pokud jste alergici na zvířecí srst, nebude pobyt u nás pro vás asi optimální.  

         

       



V případě zájmu můžeme nabídnout k repasu nebo dokončení naše kousky. Velmi oblíbené jsou skleníky ze 
starých oken.  

               

CENA KURZU : 10.200 KČ 

4 dny/4 noci 

Koupit můžete i formou dárkového poukazu. Volné termíny s námi konzultujte.  

Možnost parkování v areálu. 

Adresa: SVOJŠICE 33, SVOJŠICE U KOLÍNA, PSČ 271 07  

 

https://www.zalubem.com/darkovy-poukaz/darkovy-poukaz-kurz-renovace-nabytku/

