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Belianske Tatry
Monkova dolina Hotel **
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Raňajky a večere 
formou bufetu.

Kapacita: 140 lôžok.
Ubytovanie: 2, 3 a 4 lôžkové izby s možnosťou prístelky 

a so samostatným sociálnym zariadením. 
Stravovanie: podľa predloženého jedálneho lístka, večere a raňajky 

formou bufetu, pitný režim.
Vybavenie: reštaurácia, denný bar, spoločenské miestnosti, biliard, 

stolný tenis, wellness, úschovňa lyží a športových potrieb, 
dataprojektor, WIFI v priestoroch recepcie zdarma, 
volejbalové ihrisko, futbalové ihrisko, detské ihrisko.

Zotavovacie podujatia: školy v prírode, lyžiarske kurzy, kurzy ochrany človeka 
a prírody, školské výlety.

Tipy na výlet: obec Ždiar, Belianska jaskyňa, 
Múzeum TANAPU – Tatranská Lomnica.

Lyžovanie: priamo pri hoteli lyžiarske stredisko SKI Monkova dolina, 
lyžiarske strediská Bachledova dolina a Strednica.

Čiastočne zrekonštruovaný hotel sa nachádza v tichom 
prostredí Monkovej doliny, neďaleko obce Ždiar.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

60 € 65 €

Lyžiarske kurzy

II. stupeň a SŠ

5 dňový pobyt

125 € 140 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

108 € 108 € 116 € 128 €



Lubovnianske 
KúpeleHotel **
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Raňajky podávané formou 
bufetových stolov.

Deti: 1x za pobyt 1 hodinu vstup 
do bazéna (pri pobyte od 5 nocí 
2x vstup)  a fitnescentra v čase určenom 
hotelom, 1x za pobyt diskotéka.
Učitelia: 1x za pobyt: relaxačný 
perličkový kúpeľ, morský aerosólový 
kúpeľ, zábalová terapia, fínska sauna.

Kapacita: 550 lôžok.
Ubytovanie: 2 - 3 lôžkové izby so sociálnym zariadením a TV.

Stravovanie: podľa pripraveného a schváleného jedálneho lístka, pitný 
režim.

Vybavenie: reštaurácia, detský kútik, krytý bazén,  fitnes centrum, stolný 
tenis, multifunkčné športové ihrisko, spoločenské priestory

Zotavovacie podujatia: lyžiarske kurzy, školy v prírode, kurzy ochrany človeka 
a prírody, školské výlety, plavecké kurzy, športové 
sústredenia.

Tipy na výlet: Ľubovniansky hrad, skanzen, stredoveký vojenský tábor, 
Červený Kláštor, PIENAP, plantáže liečivých rastlín v Plavnici.

Lyžovanie: pri hoteli sú 3 lyžiarske vleky (dĺžka 3 x 400 m, prevýšenie 
60 m) vhodné pre začiatočníkov a mierne pokročilých 
lyžiarov, zjazdovky sú vybavené technickým zasnežovaním 
a večerným osvetlením a lyžiarske stredisko Litmanová 
(5 zjazdoviek rôznych náročností).

Hotel leží v malebnej doline Ľubovnianskych Kúpeľov 
pri Starej Ľubovni.

CENNÍK

Školské výlety

2 dňový 3 dňový

plná penzia plná penzia

44 € 66 €

Lyžiarske kurzy

II. stupeň a SŠ

5 dňový pobyt

132 € 132 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

132 € 132 € 132 € 132 €

�



Slovenský raj
Cingovˇ

Hotel ***
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Denne odvoz do lyžiarskeho 
strediska Levočská dolina a späť.

Kapacita: 89 lôžok.
Ubytovanie: 2 a 3 lôžkové izby s možnosťou prístelky sú vybavené 

vlastným sociálnym zariadením, televízorom a WIFI 
pripojením na internet.

Stravovanie: podľa pripraveného a schváleného jedálneho lístka, pitný 
režim.

Vybavenie: reštaurácia, spoločenská miestnosť, video hry, biliard, stolný 
futbal, šípky, videoprojektor, premietacie plátno, letná 
terasa, trávnatá plocha za hotelom, vonkajší krb.

Zotavovacie podujatia: lyžiarske kurzy, školy v prírode, kurzy ochrany človeka 
a prírody a školské výlety.

Tipy na výlet: turistické vychádzky do Slovenského raja, 
ZOO Spišská Nová Ves, Levoča, Vysoké Tatry.

Lyžovanie: dva lyžiarske vleky s dĺžkou 850 a 710 m so zjazdovkami 
pre pokročilých lyžiarov. Pre začiatočníkov je vyhradený 
lyžiarsky vlek (dĺžka 210 m) a lanový vlek (dĺžka 60 m) 
s ľahkými zjazdovkami.

Kapacita: 550 lôžok.
Ubytovanie: 2 - 3 lôžkové izby so sociálnym zariadením a TV.

Stravovanie: podľa pripraveného a schváleného jedálneho lístka, pitný 
režim.

Vybavenie: reštaurácia, detský kútik, krytý bazén,  fitnes centrum, stolný 
tenis, multifunkčné športové ihrisko, spoločenské priestory

Zotavovacie podujatia: lyžiarske kurzy, školy v prírode, kurzy ochrany človeka 
a prírody, školské výlety, plavecké kurzy, športové 
sústredenia.

Tipy na výlet: Ľubovniansky hrad, skanzen, stredoveký vojenský tábor, 
Červený Kláštor, PIENAP, plantáže liečivých rastlín v Plavnici.

Lyžovanie: pri hoteli sú 3 lyžiarske vleky (dĺžka 3 x 400 m, prevýšenie 
60 m) vhodné pre začiatočníkov a mierne pokročilých 
lyžiarov, zjazdovky sú vybavené technickým zasnežovaním 
a večerným osvetlením a lyžiarske stredisko Litmanová 
(5 zjazdoviek rôznych náročností).

Hotel sa nachádza pri severnej bráne Slovenského raja,
v rekreačnom stredisku Čingov.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

46 € 52 €

Lyžiarske kurzy

II. stupeň a SŠ

5 dňový pobyt

103 € 105 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

94 € 98 € 102 € 104 €



Cergovské pohorieˇ
Drienica

Horský hotel **
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LVVK a ŠVP 1x počas pobytu 
vstup do bazéna na 1 hodinu, 
ŠVP: 1x táborák s opekaním, 
1x jazda na koni.

Kapacita: 250 lôžok.
Ubytovanie: 2, 3, 6 lôžkové izby a štúdiá 2+2 a 2+3 s vlastným 

sociálnym zariadením.
Stravovanie: podľa pripraveného a schváleného jedálneho lístka, pitný 

režim.
Vybavenie: reštaurácia, bufet, spoločenské miestnosti s TV, 

viacúčelové ihriská, ohnisko, plavecký bazén, soľná 
jaskyňa, biliard, šípky, stolný tenis.

Zotavovacie podujatia: lyžiarske kurzy, školy v prírode, plavecké kurzy, kurzy 
ochrany   človeka a prírody, školské výlety, športové 
sústredenia.

Tipy na výlet: turistika v okolí, návšteva mesta Sabinov, Ľubovniansky 
hrad.

Lyžovanie: v stredisku sú štyri vleky a dve trate technicky 
zasnežované s možnosťou večerného lyžovania.

Hotel sa nachádza v Čergovskom pohorí nad obcou Drienica, 
neďaleko mesta Sabinov.

CENNÍK

Školské výlety

2 dňový 3 dňový

plná penzia plná penzia

36 € 56 €

Lyžiarske kurzy

II. stupeň a SŠ

5 dňový pobyt

110 € 120 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

96 € 98 € 100 € 120 €



Kapacita: 250 lôžok.
Ubytovanie: 2, 3, 6 lôžkové izby a štúdiá 2+2 a 2+3 s vlastným 

sociálnym zariadením.
Stravovanie: podľa pripraveného a schváleného jedálneho lístka, pitný 

režim.
Vybavenie: reštaurácia, bufet, spoločenské miestnosti s TV, 

viacúčelové ihriská, ohnisko, plavecký bazén, soľná 
jaskyňa, biliard, šípky, stolný tenis.

Zotavovacie podujatia: lyžiarske kurzy, školy v prírode, plavecké kurzy, kurzy 
ochrany   človeka a prírody, školské výlety, športové 
sústredenia.

Tipy na výlet: turistika v okolí, návšteva mesta Sabinov, Ľubovniansky 
hrad.

Lyžovanie: v stredisku sú štyri vleky a dve trate technicky 
zasnežované s možnosťou večerného lyžovania.

Deti: 1x opekanie, 1x pobyt bazén a 1x za pobyt 2 hodiny multifunkčné ihrisko grátis.
Pedagógovia: 1x zábal alebo masáž 20 minút počas pobytu grátis.

Slovenské rudohorie
Plejsy Hotel ***
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Kapacita: 186 lôžok.
Ubytovanie: 2 lôžkové izby s prístelkou so sociálnym zariadením a TV.

Stravovanie: podľa pripraveného a schváleného jedálneho lístka, pitný 
režim.

Vybavenie: reštaurácia, spoločenské miestnosti s TV, bowling, bazén, 
biliard, šípky, stolný tenis, tenisový kurt, viacúčelové 
ihrisko, ohnisko.

Zotavovacie podujatia: lyžiarske kurzy, školy v prírode, plavecké kurzy, kurzy 
ochrany človeka a prírody, školské výlety, športové 
sústredenia.

Tipy na výlet: turistika v okolí, návšteva mesta Krompachy, Spišský hrad, 
ZOO Spišská Nová Ves.

Lyžovanie: v stredisku Relax center Plejsy je k dispozícii 7 zjazdoviek 
rôznych stupňov náročnosti, reštaurácia, SKI servis, 
požičovňa lyží.

Hotel sa nachádza pri meste Krompachy, v centre Spiša, 
neďaleko lyžiarskeho strediska Plejsy.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

58 € 62 €

Lyžiarske kurzy

II. stupeň a SŠ

5 dňový pobyt

128 € 132 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

102 € 110 € 114 € 118 €



Vysoké Tatry
Tatranská Lomnica

Penzión ***
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Kapacita: 79 lôžok.
Ubytovanie: 2 a 3 – lôžkové izby, rodinné izby a dva apartmány 

s vlastným sociálnym zariadením a s TV.
Stravovanie: stravovanie podľa pripraveného a schváleného jedálneho 

lístka, pitný režim.
Vybavenie: reštaurácia, kaviareň, spoločenská miestnosť, vnútorný 

detský kútik, vonkajšie ihrisko s preliezkami, vonkajší 
altánok.

Zotavovacie podujatia: lyžiarske kurzy, školy v prírode, plavecké kurzy, kurzy 
ochrany človeka a prírody, školské výlety, športové 
sústredenia.

Tipy na výlet: Múzeum TANAPU, botanická záhrada, Belianska jaskyňa, 
Starý Smokovec.

Lyžovanie: v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica (zjazdovky 
rôznej náročnosti).

Penzión sa nachádza vo Vysokých Tatrách - Tatranskej 
Lomnici, jedného z hlavných centier Vysokých Tatier.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

56 € 62 €

Lyžiarske kurzy

II. stupeň a SŠ

5 dňový pobyt

140 € 140 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

114 € 114 € 122 € 122 €

Raňajky formou bufetových stolov.



Kapacita: 79 lôžok.
Ubytovanie: 2 a 3 – lôžkové izby, rodinné izby a dva apartmány 

s vlastným sociálnym zariadením a s TV.
Stravovanie: stravovanie podľa pripraveného a schváleného jedálneho 

lístka, pitný režim.
Vybavenie: reštaurácia, kaviareň, spoločenská miestnosť, vnútorný 

detský kútik, vonkajšie ihrisko s preliezkami, vonkajší 
altánok.

Zotavovacie podujatia: lyžiarske kurzy, školy v prírode, plavecké kurzy, kurzy 
ochrany človeka a prírody, školské výlety, športové 
sústredenia.

Tipy na výlet: Múzeum TANAPU, botanická záhrada, Belianska jaskyňa, 
Starý Smokovec.

Lyžovanie: v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica (zjazdovky 
rôznej náročnosti).

Pieninský národný park
Lesnica Chata***
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Kapacita: 120 lôžok.
Ubytovanie: 2, 3 a 4 lôžkové izby s možnosťou prístelky 

so samostatným sociálnym zariadením.
Stravovanie: podľa predloženého jedálneho lístka, pitný režim.

Vybavenie: reštaurácia, konferenčná hala, salónik (20 miest), 
goralská koliba (50 miest), letná terasa, wellness, 
infra, soľná, bylinková sauna, vnútorný bazén, ihriská, 
altánok s možnosťou opekania.

Zotavovacie podujatia: školy v prírode, kurzy ochrany človeka a prírody, 
školské výlety.

Tipy na výlet: vychádzka do Červeného Kláštora, výstup na Tri 
Koruny, vychádzka do poľského mestečka Szczawnica, 
možnosť splavovania rieky Dunajec plťou.

Novo zrekonštruovaná chata sa nachádza pri obci Lesnica, 
priamo v Pieninskom národnom parku.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

57 € 65 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

126 € 126 € 126 € 126 €

1x za pobyt vstup do bazéna grátis. 
Učitelia vstup do sauny počas pobytu grátis.



Zemplínska Šírava
Kamenec

Hotel ***
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Kapacita: 84 lôžok.
Ubytovanie: : 2, 3 lôžkové izby a rodinné izby (2+2) s vlastným 

sociálnym zariadením, televízorom a rádiom.
Stravovanie: podľa pripraveného a schváleného jedálneho lístka, pitný 

režim.
Vybavenie: reštaurácia, denný bar, spoločenské miestnosti, krytý 

bazén, tenisový kurt, stolný tenis, ihrisko pre loptové hry, 
WIFI internet, ohnisko s altánkom.

Zotavovacie podujatia: školy v prírode, kurzy ochrany človeka a prírody, školské 
výlety, športové sústredenia.

Tipy na výlet: Vinné jazero - vychádza, hrad Vinné - túra, plavba 
loďou po Zemplínskej šírave, jazdenie na koňoch, 
výlet na Morské oko, Michalovce.

Hotel sa nachádza v pokojnom a tichom prostredí 
Zemplínskej Šíravy pod úpätím pohoria Vihorlat.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

52 € 58 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

96 € 100 € 104 € 112 €

Denne 1 hodinu vstup do hotelového bazéna.



Kapacita: 84 lôžok.
Ubytovanie: : 2, 3 lôžkové izby a rodinné izby (2+2) s vlastným 

sociálnym zariadením, televízorom a rádiom.
Stravovanie: podľa pripraveného a schváleného jedálneho lístka, pitný 

režim.
Vybavenie: reštaurácia, denný bar, spoločenské miestnosti, krytý 

bazén, tenisový kurt, stolný tenis, ihrisko pre loptové hry, 
WIFI internet, ohnisko s altánkom.

Zotavovacie podujatia: školy v prírode, kurzy ochrany človeka a prírody, školské 
výlety, športové sústredenia.

Tipy na výlet: Vinné jazero - vychádza, hrad Vinné - túra, plavba 
loďou po Zemplínskej šírave, jazdenie na koňoch, 
výlet na Morské oko, Michalovce.

Nízke Tatry
Bystrá Hotel **
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Kapacita: 120 lôžok (34 izieb a 2 apartmány).
Ubytovanie: 2, 3, 4 lôžkové izby s TV a vlastným sociálnym 

zariadením a 2 apartmány.
Stravovanie: podľa pripraveného a schváleného jedálneho lístka, 

pitný režim.
Vybavenie: reštaurácia, spoločenské miestnosti, letná terasa, 

stolný futbal, biliard, šípky, ihriská na loptové hry, 
ohnisko s posedením, pieskovisko, hojdačky.

Zotavovacie podujatia: školy v prírode, kurzy ochrany človeka a prírody, 
školské výlety.

Tipy na výlet: Bystrianska jaskyňa, rekreačné stredisko Tále, 
Čiernohorská železnička, farma so zvieratkami 
s možnosťou jazdenia na koňoch.

Hotel sa nachádza vo vstupnej bráne do Národného parku 
Nízke Tatry, neďaleko rekreačnej oblasti Tále, pri obci Bystrá.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

46 € 52 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

86 € 88 € 90 € 92€

Za poplatok možnosť vstupu do bazéna v hoteli Bystrá.

Raňajky formou bufetových stolov.



Grátis 1x za pobyt vstup do soľnej 
jaskyne, 1x vstup do bazéna 

a multifunkčné ihrisko.

Zamagurie
Vyšné Ruzbachyˇ

Penzión ***
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Kapacita: 44 lôžok.
Ubytovanie: apartmány a rodinné izby so samostatným sociálnym 

zariadením, televízorom, kuchynkou s chladničkou.
Stravovanie: podľa predloženého a schváleného jedálneho lístka, raňajky 

formou bufetu, pitný režim.
Vybavenie: reštaurácia, spoločenská miestnosť, letná terasa, detský kútik, 

stolný futbal, dataprojektor a plátno, analtánok s krbom, 
vonkajší bazén s vyhrievanou vodou, multifunkčné ihrisko, 
soľná jaskyňa.

Zotavovacie podujatia: školy v prírode, lyžiarske kurzy, kurzy ochrany človeka 
a prírody, školské výlety.

Tipy na výlet: sochárske sympózium, kráter s termálnou vodou, termálne 
kúpalisko, Nestville Park, Ľubovniansky hrad.

Lyžovanie: lyžiarske stredisko má jednu stredne ťažkú a tri ľahké zjazdovky, 
požičovňu lyžiarskeho vybavenia, úschovňa, servis, bufet 
a reštaurácia. Stredisko disponuje technickým zasnežovaním 
s možnosťou večerného lyžovania.

Rodinný penzión sa nachádza v kúpeľnom meste 
Vyšné Ružbachy.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

52 € 56 €

Lyžiarske kurzy

II. stupeň a SŠ

5 dňový pobyt

100 € 100 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

92 € 92 € 96 € 100 €



Kapacita: 44 lôžok.
Ubytovanie: apartmány a rodinné izby so samostatným sociálnym 

zariadením, televízorom, kuchynkou s chladničkou.
Stravovanie: podľa predloženého a schváleného jedálneho lístka, raňajky 

formou bufetu, pitný režim.
Vybavenie: reštaurácia, spoločenská miestnosť, letná terasa, detský kútik, 

stolný futbal, dataprojektor a plátno, analtánok s krbom, 
vonkajší bazén s vyhrievanou vodou, multifunkčné ihrisko, 
soľná jaskyňa.

Zotavovacie podujatia: školy v prírode, lyžiarske kurzy, kurzy ochrany človeka 
a prírody, školské výlety.

Tipy na výlet: sochárske sympózium, kráter s termálnou vodou, termálne 
kúpalisko, Nestville Park, Ľubovniansky hrad.

Lyžovanie: lyžiarske stredisko má jednu stredne ťažkú a tri ľahké zjazdovky, 
požičovňu lyžiarskeho vybavenia, úschovňa, servis, bufet 
a reštaurácia. Stredisko disponuje technickým zasnežovaním 
s možnosťou večerného lyžovania.

Nízke Tatry
Závazná Poruba Penzión***
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Kapacita: 60 lôžok.
Ubytovanie: 2 - 3 lôžkové izby s možnosťou prísteliek, so samostatným 

sociálnym zariadením, TV a WIFI pripojením na internet.
Stravovanie: podľa predloženého a schváleného jedálneho lístka.

Vybavenie: reštaurácia, spoločenské miestnosti, kaviareň, letná 
terasa, detský kútik, wellness, multifunkčné ihrisko 
neďaleko penziónu.

Zotavovacie podujatia: školy v prírode, lyžiarske kurzy, kurzy ochrany človeka 
a prírody, školské výlety.

Tipy na výlet: Liptovský Mikuláš, múzeum liptovskej dediny v Pribyline, 
výstup na vrch Poludnica, zábavný park Tatralandia, 
Stanišovská jaskyňa v Liptovskom Jáne. 

Lyžovanie: v lyžiarskom stredisku Opalisko: päť umelo zasnežovaných 
zjazdoviek, štyri vleky a sedačka, sánkarská dráha, 
prírodné klzisko, bežecký areál s osvetlením s celkovou 
dĺžkou 30 km bežeckých tratí, možnosť večerného 
lyžovania, požičovňa lyžiarskych potrieb.

Penzión sa nachádza na okraji obce Závažná Poruba, 
neďaleko mesta Liptovský Mikuláš.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

54 € 63 €

Lyžiarske kurzy

II. stupeň a SŠ

5 dňový pobyt

108 € 108 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

104 € 104 € 108 € 108 €

Bonus: Učitelia 1 x wellness za pobyt grátis

ˇ



Vysoké Tatry
Nový Smokovec

Hotel ***
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Kapacita: 60 lôžok.
Ubytovanie: 2 lôžkové  izby s prístelkami (rozťahovací gauč) 

a apartmány samostatným sociálnym zariadením, 
televízorom a WIFI pripojením na internet.

Stravovanie: podľa predloženého jedálneho lístka, pitný režim.
Vybavenie: jedáleň, reštaurácia, bufet, sauna, masážna vaňa, gril, 

detské ihrisko s preliezačkami.
Zotavovacie podujatia: školy v prírode, lyžiarske kurzy, kurzy ochrany človeka 

a prírody, školské výlety.
Tipy na výlet: vychádzky do okolia, Starý Smokovec, Hrebienok, 

Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica.
Lyžovanie: v lyžiarskom stredisku Jakubkova lúka sú dva lyžiarske 

vleky (dĺžka 853 a 70 m), lyžiarske strediská Tatranská 
Lomnica a Štrbské Pleso.

Hotel sa nachádza v horskej prírode v mestečku Nový 
Smokovec v centre Vysokých Tatier.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

63 € 70 €

Lyžiarske kurzy

II. stupeň a SŠ

5 dňový pobyt

123 € 139 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

112 € 117 € 125 € 142 €



Kapacita: 60 lôžok.
Ubytovanie: 2 lôžkové  izby s prístelkami (rozťahovací gauč) 

a apartmány samostatným sociálnym zariadením, 
televízorom a WIFI pripojením na internet.

Stravovanie: podľa predloženého jedálneho lístka, pitný režim.
Vybavenie: jedáleň, reštaurácia, bufet, sauna, masážna vaňa, gril, 

detské ihrisko s preliezačkami.
Zotavovacie podujatia: školy v prírode, lyžiarske kurzy, kurzy ochrany človeka 

a prírody, školské výlety.
Tipy na výlet: vychádzky do okolia, Starý Smokovec, Hrebienok, 

Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica.
Lyžovanie: v lyžiarskom stredisku Jakubkova lúka sú dva lyžiarske 

vleky (dĺžka 853 a 70 m), lyžiarske strediská Tatranská 
Lomnica a Štrbské Pleso.

Belianske Tatry
Zdiarˇ

Penzión ***
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Kapacita: 60 lôžok.
Ubytovanie: 2 - 5 lôžkové izby s prístelkou a rodinné izby s TV, WIFI 

pripojením na internet a vlastným sociálnym zariadením.
Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov, obedy a večere podľa 

schváleného jedálneho lístka, pitný režim.
Vybavenie: reštaurácia, jedáleň, spoločenská miestnosť, biliard, 

stolný tenis.
Zotavovacie podujatia: lyžiarske kurzy, školy v prírode, kurzy ochrany človeka 

a prírody, školské výlety, športové sústredenia.
Tipy na výlet: vychádzky do okolia, Múzeum Ždiarsky dom, Belianska 

jaskyňa, Múzeum TANAPU – Tatranská Lomnica.
Lyžovanie: v SKI centre Strachan (1,7 km), v SKI centre Strednica 

(2,4 km) alebo v lyžiarskom stredisku SKI Bachledova 
dolina (5 km).

Penzión je situovaný v krásnom prostredí rázovitej 
goralskej obce Ždiar v Belianskych Tatrách.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

59 € 65 €

Lyžiarske kurzy

II. stupeň a SŠ

5 dňový pobyt

129 € 129 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

128 € 128 € 128 € 128 €

Raňajky formou bufetových stolov.



Slovenský raj
MlynkyHotel ***
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Kapacita: 60 lôžok.
Ubytovanie: v dvojposteľových izbách a apartmánoch so sociálnym 

zariadením a TV.
Stravovanie: podľa pripraveného a schváleného jedálneho lístka, pitný 

režim.
Vybavenie: reštaurácia, zimná záhrada, letná terasa, učebňa, sauna, 

vírivá vaňa, fitnes centrum, squash, detské ihrisko, 100 m 
od hotela multifunkčné ihrisko.

Tipy na výlet: turistika s Slovenskom raji, priehrada - Palcmanská Maša, 
Dobšinská ľadová jaskyňa, Zejmarská roklina.

Lyžovanie: v lyžiarskom stredisku Mlynky - Biele vody hneď vedľa 
hotela (2 vleky 400 m a 150 m, požičovňa lyžiarskych 
potrieb, lyžiarska škola, bufet alebo v lyžiarskom stredisku 
SKI Gugel - Mlynky.

Hotel je situovaný v krásnom a tichom horskom prostredí 
v malebnej obci Mlynky.

CENNÍK

Školské výlety

3 dňový pobyt

polpenzia plná penzia

59 € 65 €

Lyžiarske kurzy

II. stupeň a SŠ

5 dňový pobyt

126 € 126 €

Školy v prírode a turistické kurzy

MŠ I. stupeň II. stupeň SŠ

5 dňový pobyt

110 € 110 € 117 € 126 €



• 2x hotelové ubytovanie*** s polpenziou  
(raňajky formou bufetových stolov,  
večera dvojchodové menu s nápojom)

• doprava klimatizovaným autobusom
• pobyt 3 pedagógov, vodiča a sprievodcu
• sprievodca počas zájazdu
• poistenie CK proti insolventnosti

3 - dňový poznávací zájazd

Odchod v skorých ranných hodinách, príchod do Ľvova, ubytovanie, popoludňajšia 
prechádzka centrom mesta, Ľvovská radnica - spoločný výstup na vežu s hodinami, 
odkiaľ je krásny výhľad na mesto, večerná prechádzka so sprievodcom, večera, nocľah.

Po raňajkách prehliadka mesta: Ľvovská opera, Národné múzeum, múzeum čokolády, 
námestie Rynok, Arménska katedrála, Grécko-katolícky chrám sv. Jura a Dominikánsky 
chrám, obedňajšia prestávka, Latinská katedrála, Palác grófov Potockých, Mestská 
zbrojnica a Múzeum zbraní Arsenal, voľný program, večera, nocľah.

Po raňajkách prechádzka na Vysoký zámok, Ličakovský cintorín, cca o 11:00 odchod 
na Slovensko. Príchod do KE vo večerných hodinách.

Program zájazdu je možné prispôsobiť a doplniť podľa záujmu skupiny.

Cena zájazdu:

125 €

Ukrajina Lvov´

V cene zájazdu:

2. deň

3. deň

1. deň
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Cena platí pri počte 
min. 40 platiacich osôb.



• 2x hotelové ubytovanie*** s polpenziou  
(bufetové stoly, 2 chodová večera s nápojom)

• pobyt 3 pedagógov
• doprava klimatizovaným autobusom
• plavba loďou na Devín a späť
• vstupenky podľa programu
• služby sprievodcu
• poistenie CK voči úpadku

3 - dňový poznávací zájazd

Príchod do Bratislavy v poludňajších hodinách, prehliadka historického centra, námestie 
Slobody, Grassalkovichov palác a záhrada, nádvorie Bratislavského hradu, večera.

Raňajky, návšteva mestečka Hainburg - prehliadka mestečka, nábrežia Dunaja 
a zrúcanín hradu s krásnym výhľadom na okolie, možnosť nákupov v miestnom 
obchodnom centre, večera.

Raňajky, plavba loďou na Devín - prehliadka hradu s výhľadom na okolie, 
prechádzka po nábreží Dunaja a Moravy, dokončenie prehliadky historického 
centra Bratislavy (Primaciálny palác, Michalská brána, Stará radnica).

Cena zájazdu:

135 €

Slovensko - Rakúsko
Bratislava - Hainburg - Devín

V cene zájazdu:

2. deň

3. deň

1. deň
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Cena platí pri počte 
min. 40 platiacich osôb.

Autobusovú dopravu je možné nahradiť vlakovou.

1 - dňový zájazd

1. deň

2. deň



17Madarsko´
Budapešt́

Program: TROPICÁRIUM

Program: BUDAPEŠŤ

Odchod v ranných hodinách, po príchode prehliadka 
Budapešti: nádvorie Budínskeho hradu, Rybárska bašta, 
Matyášov chrám, Reťazový most, pevnosť Citadela, návšteva 
Tropicária, osobné voľno, nákupy, presun na Slovensko.

Odchod v ranných hodinách, po príchode do Budapešti presun na hradné nádvorie: 
Matyášov chrám, Rybárska bašta, prechod cez Reťazový most, prechádza po Andrássyho 
ulici,  ubytovanie v hoteli, večera,  večerná panoráma Budapešti -  výstup na vrch Gellért.

Raňajky, prehliadka Budapešti: Námestie hrdinov, Parlament, Bazilika 
sv. Štefana, prechádzka Dunajským korzom, Váci ulica, návšteva 
mestskej tržnice, voľný program, presun na Slovensko.

1 - dňový zájazd

1. deň

2. deň

Cena platí pri počte 
min. 40 platiacich osôb.

Cena platí pri počte 
min. 40 platiacich osôb.

Cena zájazdu:

42 €

V cene zájazdu je aj vstupenka do Tropicária.

Program zájazdu je možné prispôsobiť 
a doplniť podľa záujmu skupiny.

• 1x hotelové ubytovanie*** s polpenziou 
(raňajky formou bufetových stolov, 
večera dvojchodové menu s nápojom) 

• preprava klimatizovaným autobusom 

• pobyt 3 pedagógov, vodiča 
a sprievodcu

• sprievodca počas zájazdu 
• poistenie CK proti úpadku

Cena zájazdu:

85 €

V cene zájazdu:



Polsko´
Osviencim - Krakovˇ

Program: OSVIENČIM

Program: OSVIENČIM - KRAKOV

Odchod v skorých ranných hodinách, návšteva oboch 
táborov (Auschwitz I a Auschwitz II - Birkenau) v Osvienčime.

Odchod v ranných hodinách, príchod do Osvienčimu v popoludňajších 
hodinách, prehliadka koncentračného tábora (Auschwvitz - Birkenau), 
presun do hotela, večera, nocľah.

Raňajky, presun do kráľovského mesta Krakov, prehliadka: 
Františkánsky kostol, arcibiskupský palác, hlavné námestie 
so stredovekou tržnicou „ Sukiennice“, Mariánsky kostol, 
Radničná veža, Floriánska ulica, Barbakan, Wawelské 
návršie (nádvorie s katedrálou).

1 - dňový zájazd

1. deň

2. deň

Cena platí pri počte 
min. 40 platiacich osôb.

Cena platí pri počte 
min. 40 platiacich osôb.

Cena zájazdu:

35 €
V cene zájazdu: 
doprava klimatizovaným autobusom, vstupenka a sprievodcovia 
v Osvienčime, sprievodca CK, poistenie CK proti úpadku.

• doprava klimatizovaným autobusom
• ubytovanie*** s polpenziou
• vstupenka: Wawel - hradná katedrála 

• sprievodca v Krakove
• služby sprievodcu CK
• poistenie CK proti úpadku

Cena zájazdu:

85 €

V cene zájazdu:
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• 1x hotelové ubytovanie s polpenziou  
(bufetové stoly, dvojchodová večera s nápojom)

• doprava klimatizovaným autobusom
• pobyt 3 pedagógov 
• vstupenky podľa programu
• služby odborného sprievodcu v Prahe
• poistenie CK proti úpadku

4 - dňový poznávací zájazd

Odchod vo večerných hodinách. Nočný presun do Prahy.

Príchod do Prahy v ranných hodinách, prehliadka mesta: Karlov most, nábrežie 
Vltavy, Staromestské námestie, Václavské námestie, ubytovanie, večera, nocľah.

Nočný presun na Slovensko.

Raňajky, Petřínske sady - Petřínska rozhľadňa, Zrkadlové bludisko, Strahovský 
kláštor, Pražský hrad - Katedrála sv. Víta.

Program zájazdu je možné prispôsobiť a doplniť podľa záujmu skupiny.

Cena zájazdu:

120 €

Ceská republikaˇ

V cene zájazdu:

2. deň

4. deň

3. deň

1. deň

19Praha

Cena platí pri počte 
min. 40 platiacich osôb.



Slovensko
dejepisné exkurzie

Program: DUKLA, SVIDNÍK, ÚDOLIE SMRTI

Program: SEREĎ  - MÚZEUM HOLOKAUSTU

Program: PAMÄTNÍK SNP

návšteva pamätníka na Dukle, vyhliadkovej veže 
na Dukle, Údolie smrti, múzeum vo Svidníku.

návšteva múzea holokaustu v Seredi

návšteva pamätníka SNP v Banskej Bystrici

1. deň

1. deň

1. deň

Cena platí pri počte 
min. 40 platiacich osôb.

Cena platí pri počte 
min. 40 platiacich osôb.

Cena platí pri počte 
min. 40 platiacich osôb.

Cena zájazdu:

18 €

Cena zájazdu:

30 €

Cena zájazdu:

26 €

V cene zájazdu: autobusová doprava, vstupenky, 
poistenie CK proti úpadku.

V cene zájazdu: autobusová doprava, vstupenky, 
poistenie CK proti úpadku.

V cene zájazdu: autobusová doprava, vstupenky, 
poistenie CK proti úpadku.
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Program zájazdu je možné prispôsobiť a doplniť 
podľa záujmu skupiny.

Program zájazdu je možné prispôsobiť a doplniť 
podľa záujmu skupiny.

Program zájazdu je možné prispôsobiť a doplniť 
podľa záujmu skupiny.



PRÁZDNINY
Posledný deň vyučovania 
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin
Začiatok vyučovania 

po prázdninách

jesenné 29. 10. 2019 (utorok) 30. 10. – 31. 10. 2019 4. 10.2019 (pondelok)

vianočné 20. 12. 2019 (piatok) 23. 12. 2019 – 7. 1. 2020 8. 1. 2020 (streda)

polročné 31. 1. 2020 (piatok) 3. 2. 2020 (pondelok) 4. 2. 2020 (utorok)

ja
rn

é

Bratislavský kraj 
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj

14. 2. 2020 (piatok) 17. 2. – 21. 2. 2020 24. 2. 2020 (pondelok)

Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Trenčiansky kraj

21. 2. 2020 (piatok) 24. 2. – 28. 2. 2020 2. 3. 2020 (pondelok)

Košický kraj
Prešovský kraj 28. 2. 2020 (piatok) 2. 3. – 6. 3. 2020 9. 3. 2020 (pondelok)

veľkonočné 8. 4. 2020 (streda) 9. 4. – 14. 4. 2020 15. 4. 2020 (streda)

letné 30. 6. 2020 (utorok) 1. 7. – 31. 8. 2020 2. 9. 2020 (streda)

Termíny školských prázdnin 
v školskom roku 2019/2020



amos.eu.sk@gmail.com, www.amos.eu.sk
055/64 333 00, 0915 928 801


