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UbytovanieUbytovanie VybavenieVybavenie VyletyVylety V ceneV cene
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o.

Hutnícka 1, 040 01 Košice
mobil: 0908 820 586

e-mail: 
detskarekreacia@gmail.com

www.
detskarekreacia.sk

DETSKÁ
REKREÁCIA školy 

v prírode28
rokov

sme tu
s vami
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UbytovanieUbytovanie VybavenieVybavenie VyletyVylety V ceneV cene

na 13 detí jeden pedagóg má pobyt zdarma.
Zdravotník má pobyt zdarma pri minimálnom 

počte 35 detí.

Pedagogický dozor 

Animačný program 

Lyžiarske kurzy 

Dopravu Vám zabezpečíme z miesta školy do určenej 
destinácie. Cena sa stanoví na základe vzdialenosti 

do zariadenia.

sumou 130€

za každých 13 zúčastnených detí na 
lyžiarskom kurze alebo v škole v prírode 
Vás odmeníme

e-mail: 
detskarekreacia@gmail.com

mobil: 0908 820 586
www.detskarekreacia.sk

Komplexné cestovné poistenie Vám vieme zabezpečiť.
CK má uzavreté poistenie voči insolventnosti. 

Pri ŠVP sú ceny stanovené pre ZŠ 1. stupeň, 
pre 2. stupeň vám cenu vypočítame.

Vážený pedagogický zbor!
Už 28. sezónu k Vám prichádzame s ponukou 

lyžiarskych kurzov a škôl v prírode na rok 
2022/2023. Prajeme Vám úspešný školský rok 

a ďakujeme Vám za prejavenú dôveru 
v tomto školskom roku. 

INFORMÁCIE PRE VÁS
Vyberte si našich osvedčených animátorov  
s pestrým animačným programom 
a každoročne obmieňajúcou sa tematikou 
a činnosťami, ktoré deti obľubujú. 
     ANIMÁTORI sa budú deťom venovať 
pondelok až štvrtok  od 14:00 – 17:00 hod. 
a po prestávke od 19:00 – 21:00 hod. 
     ANIMAČNÝ PROGRAM 
(pri počte 40 detí 2 animátori) spolu 
s materiálovým zabezpečením a darčekom 
Vám zabezpečíme za príplatok 29 Eur/dieťa.
 Pri poklese počtu na 35 a menej detí, Vám cenu za dieťa 
prepočítame.

v prípade nezjazdnosti lyžiarskych svahov počas LK 
Vás presunieme na iný termín alebo do iného zariade-
nia. Ceny skipasov sú stanovené pre 5-dňové lyžovanie.  

Vo vyznačených lyžiarskych strediskách máte skibus 
v cene skipasu. V katalógu nájdete zariadenia kde je 
lyžiarske stredisko priamo na svahu. 

Bližšie info na web stránkach lyžiarských stredísk. 

V prípade zrušenia lyžiarskeho kurzu 
alebo školy v prírode z dôvodu pandémie 
COVID- 19 si CK nebude účtovať 
storno poplatok.

BONUS

130€
za každé 13 dieťa

obdržíte



LIPTOVSKÁ TEPLÁLiptov

Penzion **

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 129 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt
info na str. 2 v katalógu

BONUS

130€
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UbytovanieUbytovanie VybavenieVybavenie VyletyVylety V ceneV cene
Veľmi pekné 2-4 lôžkové 

izby s vlastným sociálnym  
zariadením. 

WIFI a TV. 
Kapacita 48 lôžok.

Krásny areál plný zelene, priamo 
v areáli jazierko s rybami, veľká 

trávnatá plocha, ohnisko 
s posedením, veľmi pekné detské 

ihrisko (preliezky, hojdačky, 
šmýkačky, kolotoč, biliard, 

stolný tenis) dve reštaurácie, 
spoločenská miestnosť.

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 
5x denne strava, pitný režim, 
pobyt pedagogického dozoru 

a zdravotníka, 
poistenie CK voči insolventnosti.

BONUS.

Gino paradise Bešeňová, 
Aqua vital park Kúpele Lúčky, 

Lučanský vodopád, 
Ranč koní Likavka, 

Bešeňovské travertíny, 
Archeoskanzen Havránok,

Fantázia Liptov Park, 
kontaktné ZOO. 



ŽIARSKA DOLINA Liptov

Horsky hotel *

PESTRÝ ANIMAČNÝ PROGRAM za príplatok  29 € s DPH / dieťa za pobytinfo na str. 2 v katalógu

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 137 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

BONUS

130€
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
Veľmi pekné 2 - 3 - 4  

lôžkové izby s vlastným  
sociálnym zariadením,

s výhľadom na panorámu   
Nízkych Tatier. 

 WIFI a TV. 
Kapacita 85 osôb.

 

Reštaurácia, spoločenská  
miestnosť, TV, biliard. 

Veľmi pekný veľký areál
priamo pri hoteli.

Stolný tenis, minigolfové ihrisko, 
futbalové ihrisko, preliezky, 

ohnisko.

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 
5 x denne strava, pitný režim, 
pobyt pedagogického dozoru 

a zdravotníka, 
poistenie CK voči insolventnosti.

BONUS. 

Medvedia štôlňa, miestny salaš, 
Fantázia Liptov Park,

 Slovenské múzeum ochra-
ny prírody a jaskyniarstva, 

Demänovská jaskyňa,  Považská 
lesná železnica, Roháčsky 

vodopád, arboretum  
kontaktné ZOO, Jakuboviansky 

vodopád, Lego-Bricklandia.



HRABOVSKÁ DOLINAMala Fatra

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 147 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 
+ miestny poplatok, platíte v hoteli

0,70 € osoba /noc

LYŽIARSKY ZÁJAZD
Cena ZŠ:  159 € s DPH / dieťa
Cena SŠ:  159 € s DPH / dieťa
V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu
+ miestny poplatok, platíte v hoteli

0,70 € osoba /noc

Hotel **

SKI MALINÔ BRDO- 
vleky, detský vlek, 
900m, 1000m,  
štvorsedačková lanovka 
1120m, kabinková lanov-
ka 1770m priamo pri ho-
teli, umelé zasnežovanie. 
Bližšie informácie o cene 
5 dňového skipasu v CK.
Požičovňa lyží. 

BONUS

130€

LYŽIARSKE STREDISKO je pri hoteli!!!

PESTRÝ ANIMAČNÝ PROGRAM za príplatok  29 € s DPH / dieťa za pobytinfo na str. 2 v katalógu
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
V  krásne zariadených 2-3-4 
lôžkových izbách s vlastným 

sociálnym zariadením, WIFI a TV.  
Kapacita 100 lôžok.

Reštaurácia, spoločenská  
miestnosť, letná terasa, stolný 

tenis, záhradný šach, ruské 
kolky, miesto na opekanie,  

lyžiareň, bezplatné WIFI.

Pobyty začínajúce obedom  
a končiace  raňajkami,  

4x ubytovanie, 5 x denne strava,
(LK 3x denne strava),

raňajky a večere formou bufetu,   
pitný režim, pobyt pedago- 

gického dozoru a zdravotníka, 
poistenie CK voči  

insolventnosti.
BONUS.

Lanový park Tarzánia a Zipline 
pri hoteli, Čutkovská dolina - 

zábavný park Obrovo a farma  
so zvieratkami, Vlkolínec,   

Liptovské múzeum, Mauzóleum 
Andreja Hlinku , B&B ranč koní 

Likavka , Jelení vodopád,
pozostatky hradu Likava.

Bazén v hoteli Ačko. 



LIPTOVSKÝ JÁN

Penzion a apartmany ***
ŠKOLA

V PRÍRODE
 Cena 132 € s DPH / dieťa

 V prípade záujmu o dopravu, 
info na str. 2 v katalógu 
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
Moderné 2, 3 lôžkové izby, 

apartmány s vlastným 
sociálnym zariadením, TV .

Kapacita 100 osôb.

Reštaurácia, spoločenská 
miestnosť, bazén, wellness, 

multifunkčné ihrisko s umelou 
trávou, detské ihriská, 

trampolína, lyžiareň. 

 

Pobyty začínajúce obedom  
a končiace raňajkami,  

4x ubytovanie, 5 x denne strava, 
(LK 3x denne strava),  

pitný režim, pobyt pedago- 
gického dozoru a zdravotníka, 

poistenie CK voči insolventnosti. 
Wellness pre pedagogický dozor 

a zdravotníka.
BONUS.

Fantázia Liptov Park,
Park Mini Slovensko, 
Stanišovská jaskyňa, 

Svätojánska rozhľadňa,
 Hrad Liptovský Hrádok,

Mincovníčkovo - podzemie  
pod vežami,

Lego-Bricklandia.

Skicentrum Opalis-
ko, Závažná Poruba 
vzdialené 7 km. 
Vleky 4 (870m, 
1560m, 450m, 300m)  
dvojsedačka.                          
5 DŇOVÝ SKIPAS 
45 ₤ s DPH / vrá-
tane skibusu (ráno 
odvoz, poobede 
dovoz, pondelok až 
piatok). Umelé zas-
nežovanie, servis 
a požičovňa lyží.

PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt
info na str. 2 v katalógu

BONUS

130€

LYŽIARSKY ZÁJAZD
Cena ZŠ:  139 € s DPH / dieťa
Cena SŠ:  139 € s DPH / dieťa
V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu



KRPÁČOVO

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 129 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt
info na str. 2 v katalógu

Hotel ***
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
Veľmi pekné 2 - 3 - lôžkové izby

s vlastným sociálnym
zariadením.

Kapacita 100 osôb.

 

Reštaurácia, spoločenská
miestnosť, TV. Veľký areál priamo  

pri hoteli. Stolný tenis, stolný  
futbal, volejbalové ihrisko,  

altánok s krbom a posedením,  
preliezky, hojdačky, trampolína, 

šmýkačka.

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 5 x denne strava,  
pitný režim, pobyt pedagogického  

dozoru a zdravotníka, 
poistenie CK voči insolventnosti.

BONUS.

Splav Hrona z Lopeja,
 Vajskovský vodopád,
Jazdecký areál Jagal, 

Capie pleso, 
Bystrianska jaskyňa, 

Čiernohronská železnička, 
Farma Ajax kone v Bystrej.

BONUS

130€



TATRANSKÁ ŠTRBA Vysoke Tatry

Lyžovanie v Ski  
Štrbské Pleso, v Ski 
Snowpark Lučivná, 
alebo Ski Lopušná 
dolina. Skibus do 
Lopušnej doliny, 
alebo Lučivnej 
Vám zabezpečíme 
na požiadanie 
za poplatok. Na 
Štrbské Pleso sa 
dostanete zubačk-
ou od hotela             
a skibusom. Bližšie 
info čas odcho-
dov Vám poskytnú   
v hoteli Rysy. 
Aktuálne info  
na www.vt.sk 

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 145 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

LYŽIARSKY ZÁJAZD
Cena ZŠ:  153 € s DPH / dieťa
Cena SŠ:  160 € s DPH / dieťa
V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu
+ miestny poplatok,  

1 € dospelá osoba /noc, platba v hoteli
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
Zrekonštruované 2, 3 a 4 
lôžkové izby s vlastným 
sociálnym zariadením. 

TV- SAT , WIFI free.
Kapacita 120 osôb.

Celý hotel prešiel rekonštrukcoiu, 
2x reštaurácia, kongres sála, 

stolný tenis a futbal, 
biliard, pieskovisko, ohnisko, gril, 

veľká trávnatá plocha, veľká 
asfaltová plocha 

vhodná na hry. Vedľa hotela 
multifunkčná telocvičňa a ihrisko, 

ktoré je voľne prístupné.

 Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 5 x denne strava, 
(LK 3x denne strava),  

pitný režim, pobyt pedago- 
gického dozoru a zdravotníka, 

poistenie CK voči insolventnosti.
BONUS.

Capie pleso, jazdecký areál 
Jagal, Veveričí lanový park, veža 
snov-Štrbské pleso, Batizovské 

vodopády, Stredoveká osada 
Šoldov - dostupné pešo, vodopád 

Skok, Štrbské Pleso,  
Popradské Pleso, dostupné 
zubačkou, Aquacity Poprad.

PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt
info na str. 2 v katalógu

Hotel ***

BONUS

130€



BAZÉN

200m
od penzióna

TRICKLANDIA

TATRANSKÁ LOMNICAVysoke Tatry

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 136 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

Penzion ***

BONUS

130€

PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt
info na str. 2 v katalógu 9

Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
Komfortné ubytovanie 

v 3 -4  lôžkových izbách. 
Všetky izby nové s vlastným 
sociálnym zariadením a TV.

Kapacita 46 osôb.

Reštaurácia, spol. miestnosť  
s krbom a TV, sauna s vírivkou, 

stolný tenis, biliard, detský kútik. 
Terasa, dobre vybavené detské 

ihrisko, zastrešený altánok, veľmi 
pekne upravený areál.

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 
5 x denne strava, pitný režim, 
pobyt pedagogického dozoru 

a zdravotníka, 
poistenie CK voči insolventnosti.

BONUS.

Dinopark Tatry, Tricklandia  
Starý Smokovec, Sánkarsky 

trenažér, Tatry vnútri -  
interaktívna prehliadka, 

letný tubing,múzeum TANAPu, 
Tatrabob, Digitálna galéria  

Poliankovo, Hrebienok, Skalnaté 
pleso, Spider Park, Belianska 

jaskyňa,  
bazén v susednom hoteli.



SKI CENTRUM BAČOVÁ ROVEŇ má   
3 vleky v dĺžke 1450m, 950m, 160m pre 
začiatočníkov a pokročilých. Ideálne 
stredisko pre LK. Umelé zasnežo-
vanie. PÄŤDŇOVÝ SKIPAS 40₤ s DPH 
(pondelok poobede, streda doobeda, 
utorok a štvrtok celý deň, piatok doobe-
da). Pre inštruktorov je cena  1₤/ deň. 
Možnosť nechávania lyží na stredisku  
a servis lyží. Požičovňa lyží.VYŠNÁ BOCA-ČERTOVICA

LYŽIARSKY ZÁJAZD
Cena ZŠ:  155 € s DPH / dieťa
Cena SŠ:  155 € s DPH / dieťa
V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu

Hotel ***

LYŽIARSKE STREDISKO je pri hoteli!!!

BONUS

130€
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Ubytovanie Vybavenie V cene
2 – 3 lôžkové izby. Každá izba  

vybavená vlastným sociálnym
 zariadením (wc, sprcha).  

Kapacita 100 lôžok.

Reštaurácia, spoločenská 
miestnosť s TV, detský kútik, 

bowling, multifunkčné  ihrisko, 
stolný tenis, biliard, trávnaté 

ihrisko (200 m).

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 
3x denne strava, pitný režim, 
pobyt pedagogického dozoru 

a zdravotníka, 
poistenie CK voči insolventnosti.

BONUS.



HRABOVSKÁ DOLINA

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 132 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

LYŽIARSKY ZÁJAZD
Cena ZŠ:  143 € s DPH / dieťa
Cena SŠ:  150 € s DPH / dieťa
V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu

PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt
info na str. 2 v katalógu

SKI MALINÔ BRDO 
-vleky, detský vlek, 
900m, 1000m, štvor- 
sedačková lanovka 
1120m, kabinková la-
novka 1770m, umelé 
zasnežovanie. Bližšie 
informácie o cene 
5 dňového skipasu  
vrátane skibusu (ráno 
odvoz, poobede dovoz, 
pondelok až piatok)  
v CK. Penzión je  
vzdialený do 4 km od LS.
Požičovňa lyžiarského 
výstroja.

BAZÉN

Penzion ***

BONUS

130€

11

Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
Ubytovanie vo veľmi pekne 

zariadených 2- 4 - lôžkových 
izbách s vlastným sociálnym 
zariadením, TV.  Reštaurácia, 

spoločenská miestnosť.
Kapacita 57 osôb. 

 

Bowling, veľký areál pod lesom, 
futbalové ihrisko, ihrisko na 

plážový volejbal, tenisový kurt  
a  basketbalové ihrisko, chov 

koní, kôz-živá farma so zvierat-
kami v areáli, vonkajšie detské 
ihrisko s trampolínou, altánok   

na opekanie, bazén. 

Pobyty začínajúce obedom  
a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 5x denne strava 
(3x denne strava LK), pitný režim, 
denne vstup do bazéna (platí pre 

LK, aj ŠVP) 1x kone (platí pre ŠVP), 
2x bowling (platí pre LK) pobyt 

pedagogického dozoru a zdravotní-
ka, poistenie CK voči insolventnosti. 

BONUS.

Dedinka Vlkolínec- zapísaný
 v UNESCO, člnkovanie na 

vodnej nádrži Hrabovo, lanový 
park Tarzánia, pozorovanie 

vzácneho živočícha, Muflonia 
Obora, hrad Likava, Liptovské 
múzeum, Obrovo-Čutkovská 

dolina, www.obrovo.sk

Velka Fatra 11



BAZÉN

150m
od hotela

LYŽIARSKY ZÁJAZD
Cena ZŠ:  159 € s DPH / dieťa
Cena SŠ:  159 € s DPH / dieťa
V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu

Lyžovanie v stredisku SKI Tatranská Lom-
nica - Skalnaté Pleso, umelé zasnežovanie, 
11 zjazdoviek     v dĺžke   od 800 m do 6 km 
(priamo pri hoteli). Servis - požičovňa lyží. 
Aktuálne info na www.vt.sk 

Hotel **

TATRANSKÁ LOMNICA Vysoke Tatry

BONUS

130€
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Ubytovanie Vybavenie V cene
Pekné 4 lôžkové izby

(časť izieb zrekonštruovaných)
s vlastným sociálnym zariadením 

(wc, umývadlo, sprcha). 
Kapacita 120 osôb.

Reštaurácia, 2 spoločenské
miestnosti s TV, stolný tenis, 

biliard. 

Krytý bazén 
v susednom hoteli

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie,  3x denne strava, 
raňajky a večere bufetové,  

pitný režim, pobyt  
pedagogického dozoru 

a zdravotníka, poistenie CK voči 
insolventnosti. BONUS.

LYŽIARSKE STREDISKO 100m od hotela



NOVÁ LESNÁVysoke Tatry

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 159 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

Hotel ***

BONUS

130€

TRICKLANDIA
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
V komfortne zariadených 2-3-4  
a veľkých priestranných izbách  
s nádychom talianskeho štýlu  

s vlastným sociálnym zariadením, 
WIFI a TV.  

Kapacita 69  lôžok.

Reštaurácia, spoločenská miest-
nosť, biliard,  detské ihrisko,

relaxačné centrum
s vyhrievaným bazénom s proti-
prúdom a masážnymi tryskami, 

hydromasážna vaňa, fínska  
a parná sauna, masáže,  

bezplatné WIFI.

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 
5 x denne strava raňajky a večere 

formou bufetu, pitný režim,
4x bazén po hodine, 

pobyt pedagogického dozoru 
a zdravotníka, poistenie CK voči 

insolventnosti.
BONUS.

Dinopark Tatry, Starý Smokovec- 
Tricklandia, Sánkarsky trenažér, 

Minigolf Veľký Slavkov, Tatry 
vnútri – interaktívna prehliadka, 
letný tubing, Tatranská Lomni-

ca- múzeum TANAPu, Tatrabob, 
Digitálna galéria Poliankovo. 

PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt

info na str. 2 v katalógu



ŽDIAR Belianske Tatry

LYŽIARSKY ZÁJAZD
Cena ZŠ:  159 € s DPH / dieťa
Cena SŠ:  159 € s DPH / dieťa
V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu

BAZÉN

150m
od penziónu

Ski Bachledová 
dolina,  4 vleky  
v dĺžke 900m,  
500m, 500m a 50m 
pre začiatočníkov, 
umelé zasnežovanie, 
cena 5 dňového ski-
pasu vrátane skibusu 
ráno odvoz, poobe-
de dovoz (ponde-
lok až piatok) 50€   
s DPH  za dieťa/štu-
denta,  požičovňa  
celého výstroja.   
Ski Strednica, Ždiar,  
9 vlekov 200m, - 
900m, umelé zas-
nežovanie. Cena 
skipasov vrátane 
skibusu ráno odvoz, 
poobede dovoz (pon-
delok až piatok). 
Bližšie informácie na 
www.strednica.sk.  

Penzion ***

BONUS

130€
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Ubytovanie Vybavenie V cene
Pekne, komfortne

zariadené 3-4 lôžkové izby 
a apartmány 

s vlastným sociálnym 
zariadením a TV. 
Kapacita 50 osôb.

Reštaurácia, spoločenská  
miestnosť, terasa s krbom, gril, 

biliard a stolný tenis.
Bezplatné wifi.

Bazén v penzióne 
Ždiaranka. 150m.

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 
3x denne strava, raňajky 

bufetové), pitný režim, 
pobyt pedagogického dozoru 

a zdravotníka, poistenie CK voči  
insolventnosti.

BONUS.



Hotel ***

STARÁ LESNÁVysoke Tatry

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 150 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt
info na str. 2 v katalógu
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
Reštaurácia,  

2 spoločenské miestnosti,  
stolný tenis, TV, video, billiard,

altánok na opekanie, 
zimná záhrada,  wellness - 

 sauna, vírivka. Multifunkčné 
 ihrisko pri hoteli.

  
Bazén v susednom hoteli.

Dinopark Tatry, Starý Smokovec- 
Tricklandia, Sánkarsky trenažér, 

Minigolf Veľký Slavkov, Tatry 
vnútri – interaktívna prehliadka, 
letný tubing, Tatranská Lomni-

ca- múzeum TANAPu, Tatrabob, 
Digitálna galéria Poliankovo.

Pobyty začínajúce obedom a končiace  
raňajkami, 4x ubytovanie, 5 x denne strava,  

pitný režim, 1x hod. bazén, pobyt  
pedagogického dozoru a zdravotníka,  

poistenie CK voči  insolventnosti.
BONUS.

Veľmi pelkné izby
 3-4 lôžkové s vlastným  

sociálnym zariadením a TV, wifi.   
Kapacita 100 osôb.  

 

BONUS

130€

BAZÉN

150m
od hotela



DRIENICA Saris

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 114 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 
+ miestny poplatok, platíte v hoteli

0,50 € osoba /noc

LYŽIARSKY ZÁJAZD

Cena ZŠ:  135 € s DPH / dieťa
Cena SŠ:  139 € s DPH / dieťa
V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu
+ miestny poplatok, platíte v hoteli

0,50 € osoba /noc

BAZÉN

100m
od hotela

Známe lyžiarske stre-
disko SKI DRIENICA, 
umelé zasnežovanie, 
večerné lyžovanie, 10 
vlekov,  16 zjazdoviek 
pre začiatočníkov aj 
náročných lyžiarov, 
dĺžky zjazdoviek od  
300m  až  po 1800m. 
Cena 5 dňového ski-
pasu 50₤ s DPH, in-
štruktori za skipas 
platia, viď. podmien-
ky na stránke LS ski 
Drienica. Požičovňa 
lyží.

Hotel **

LYŽIARSKE STREDISKO 100m od hotela

BONUS

130€
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
 3 - 4 - 5 lôžkové izby. 

Každá izba má vlastné 
sociálne zariadenie.   
Kapacita  120  osôb.

Hotelová reštaurácia,  
2 spoločenské miestnosti s TV, 

stolný tenis, ohnisko, trampolína, 
preliezky, multifunkčné  ihrisko,  

wellness centrum s plaveckým ba-
zénom, vitálnym svetom  

a soľnou jaskyňou. 

Pobyty začínajúce obedom  
a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 5x denne strava, 
(LK 3x denne strava), pitný režim, 

1x hod. bazén (platí pre ŠVP),  
pre LK vitálny svet,   

1 hod. multifunkčné ihrisko.  
Pobyt pedagogického dozoru  

a zdravotníka. 
Pre pedagógov wellness - vitálny 

svet počas pobytu.
Poistenie CK voči insolventnosti.

BONUS.

Príjemné vychádzky do okolitej 
prírody,  zvernica 

s danielmi, muflónmi, jeleňmi, 
Šarišský hrad,  

jaskyňa Zlá diera.

PESTRÝ ANIMAČNÝ
 PROGRAM za príplatok  29 € s DPH / dieťa za pobytinfo na str. 2 v katalógu



TATRANSKÁ KOTLINA Belianske Tatry

Penzion **
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
Veľmi pekné

2 -3-4 lôžkové izby
s vlastným sociálnym

zariadením.
Kapacita 44 lôžok. 

Reštaurácia s krbom a TV. 
Biliard, stolný tenis, stolný futbal. 

Detský kútik, pieskovisko, detské 
ihrisko, hojdačky a preliezky. 

Záhradný altánok s krbom 
a posedením, sauna. 

Belianska jaskyňa, Bachledova 
dolina, Ždiar-Chodník korunami 
stromov, Spider park-Tatranská 

kotlina,  Monkova dolina,
múzeum Ždiarsky dom,  

jezerské jazero.

5 - dňové turnusy začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie,  5x denne strava, 
pitný režim. Poistenie CK voči 

insolventnosti.
BONUS.

  

PESTRÝ ANIMAČNÝ
 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt

info na str. 2 v katalógu

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 129 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

BONUS

130€



BAZÉN

KEŽMARSKÉ ŽĽABY Tatranska Lomnica

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 143 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt
info na str. 2 v katalógu

Rekreacne zariadenie

BONUS

130€

Autobusová zastávka pri zariadení, 5 minút od Tatranskej Lomnice.
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UbytovanieUbytovanie VybavenieVybavenie VyletyVylety V ceneV cene
Zrekonštruované 4 rodinné 

bunky 2+3, 
2 posteľové izby, 2 apartmány.

Izby sú vybavené TV, 
WC so sprchovým kútom. 

Kapacita 95 osôb.

Krytý bazén, ihrisko na basketbal, 
volejbal, futbal, stolný tenis.

K dispozícii je reštaurácia 
a spoločenská miestnosť. 

Pri zariadení sú pekné trávnaté 
plochy na rôzne hry.

 

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 
5x denne strava, pitný režim, 

1x bazén, 
pobyt pedagogického dozoru 

a zdravotníka, 
poistenie CK voči insolventnosti.

BONUS.

Belianska jaskyňa 1,5 hod. peši 
cez turistický chodník alebo 

autobusom 5 km, v Tatranskej 
Lomnici je Múzeum TANAPu, Bo-
tanická záhrada. Túra na Zelené 
pleso cca 5 hod., alebo na chatu 

Plesnivec cca 3 hod.



BAZÉN

200m
od hotela

ČINGOVSlovensky raj

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 135 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

Hotel ***

BONUS

130€
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UbytovanieUbytovanie VybavenieVybavenie VyletyVylety V ceneV cene
Veľmi pekné ubytovanie  

v 2  - 3 - lôžkových izbách  
s vlastným sociálnym zariadením   

a s výhľadom na panorámu
Slovenského raja.  
Kapacita 60 osôb.

Reštaurácia, spoločenská 
miestnosť  s TV,  letná terasa, 

sauna, ihrisko 
pri susednom hoteli. 

BAZÉN v hoteli Čingov*** .

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 
5x denne strava, pitný režim, 
pobyt pedagogického dozoru 

a zdravotníka, 
poistenie CK voči insolventnosti.

BONUS.

Čingovské hradisko prírodná 
rezervácia, Sovia skala - veľký 
výskyt sov, Letanovský mlyn,

Dúhový vodopád,
Tomášovský výhľad, 

Spišský hrad, 
ZOO v Spišskej Novej Vsi.

PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt
info na str. 2 v katalógu



SELCE Selcianska dolina

Obľúbené lyžiarske stre-
disko Selce-Čachovo 
vhodné pre začiatočníkov 
aj náročnejších lyžiarov 
so štyrmi umelo zas-
nežovanými zjazdovka-
mi, ktorých celková dĺžka  
je 2,38 km (1000m, 450m,
400m, 180m). V stre-
disku sa nachádzajú  
4 lyžiarske vleky, klzis-
ko, požičovňa lyží.  Cena 
5 dňového skipasu je 45₤ 
s DPH. 

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 132 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

LYŽIARSKY ZÁJAZD
Cena ZŠ:  150 € s DPH / dieťa
Cena SŠ:  155 € s DPH / dieťa
V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu

BONUS

130€

Penzion **

PENZIÓN PRIAMO NA SVAHU

PESTRÝ ANIMAČNÝ PROGRAM za príplatok  29 € s DPH / dieťa za pobytinfo na str. 2 v katalógu
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
V pekne zariadených 2-4 

lôžkových izbách s vlastným 
sociálnym zariadením, WIFI a TV.  

Kapacita 50  lôžok.

Reštaurácia, spoločenská 
miestnosť, bezplatné WIFI, 

altánok s grilom, tenisový kurt, 
volejbalové ihrisko, stolný 

futbal. 

Pobyty začínajúce obedom  
a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 5x denne  
strava, (LK 3x denne strava),  

pitný režim. 
Pobyt pedagogického dozoru  

a zdravotníka. 
Poistenie CK voči  

insolventnosti.
BONUS.

Farma Anima Equus,   
Netopieria jaskyňa,  krytá 

plaváreň Štiavničky,  Ľupčiansky 
hrad, Králický vodopád, poštové  
múzeum B.Bystrica , Ľupčiansky 

skalný hríb, Partizánska  
republika Kalište.



TATRANSKÁ LOMNICA

TRICKLANDIA

RELAX PARK

Vysoke Tatry

Penzion ***

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 150 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
Zrekonštruované 2- 3-4 lôžkové

 izby s vlastným sociálnym 
zariadením, TV,  Wi-fi. 

Kapacita 60 osôb.

Reštaurácia s krbom a TV. Detské 
ihrisko je súčasťou letnej terasy. 

Šmýkačka, hojdačka, detský 
domček, spoločenská miestnosť 

(krb, TV, spoločenské hry)  
gril, terasa, vonkajšie posedenie.

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 
5x denne strava, pitný režim, 
pobyt pedagogického dozoru 

a zdravotníka, 
poistenie CK voči insolventnosti.

BONUS.

Dinopark Tatry, Starý Smokovec- 
Tricklandia, Sánkarsky trenažér, 

Minigolf Veľký Slavkov, Tatry 
vnútri – interaktívna prehliadka, 
letný tubing, Tatranská Lomni-

ca- múzeum TANAPu, Tatrabob, 
Digitálna galéria Poliankovo.PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt
info na str. 2 v katalógu

BONUS

130€



LIPTOVSKÝ JÁN Liptov

ŠKOLA
V PRÍRODE

 Cena 130 € s DPH / dieťa
 V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu 

PESTRÝ ANIMAČNÝ

 PROGRAM za príplatok  

29 € s DPH / dieťa za pobyt

info na str. 2 v katalógu

BONUS

130€

BAZÉN

1km
od penziónu

Penzion **
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Ubytovanie Vybavenie Vylety V cene
Veľmi pekné  

3 - 4  lôžkové izby s vlastným  
sociálnym zariadením. 

Každá izba je vybavená 
LCD TV, WI-FI, 

Kapacita 64 osôb.

Reštaurácia , spoločenská 
miestnosť s TV, 

letná terasa, ihrisko, stolný tenis, 
stolný futbal, biliard.  

Pobyty začínajúce 
obedom a končiace raňajkami, 

4x ubytovanie, 5x denne strava, 
raňajky bufetové, pitný režim, 
pobyt pedagogického dozoru 

a zdravotníka, 
poistenie CK voči insolventnosti.

BONUS.

Bazén v neďalekom hoteli.
Fantázia Liptov Park,
Park Mini Slovensko, 
Stanišovská jaskyňa, 

Svätojánska rozhľadňa,
 Hrad Liptovský Hrádok,

Mincovníčkovo - podzemie  
pod vežami,

Lego-Bricklandia.



ŽDIARBelianske Tatry

BAZÉN

3km
od vily

LYŽIARSKY ZÁJAZD
Cena ZŠ:  155 € s DPH / dieťa
Cena SŠ:  155 € s DPH / dieťa
V prípade záujmu o dopravu, 

info na str. 2 v katalógu

Vila **

BONUS

130€

Ski Bachledová dolina,  4 vleky v dĺžke 900m,  
500m, 500m a 50m pre začiatočníkov, umelé 
zasnežovanie, cena 5 dňového skipasu vrá-
tane skibusu ráno odvoz, poobede dovoz (pon-
delok až piatok) 50€  s DPH  za dieťa/študenta,  
požičovňa  celého výstroja.  Ski Strednica, Ždiar,  
9 vlekov 200m, - 900m, umelé zasnežo-
vanie. Cena skipasov vrátane skibusu ráno 
odvoz, poobede dovoz (pondelok až piatok). 
Bližšie informácie na www.bachledka.sk  
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Ubytovanie Vybavenie V cene
Pobyty začínajúce 

obedom a končiace raňajkami, 
4x ubytovanie, 

3x denne strava, raňajky 
bufetové, pitný režim, 

pobyt pedagogického dozoru 
a zdravotníka, 

poistenie CK voči insolventnosti.
BONUS.

Reštaurácia s krbom a TV, 
stolný tenis, vonku lúka 

na športovanie a altánok 
s ohniskom. Trampolína.

Bazén v penzióne 
Ždiaranka.

Veľmi pekné 
3 - 4  - lôžkové izby.  

Všetky s vlastným sociálnym  
zariadením a TV.
Kapacita 50 osôb.



24

UbytovanieUbytovanie VybavenieVybavenie VyletyVylety V ceneV cene
DETSKÁ REKREÁCIA s.r.o.

Hutnícka 1, 040 01 Košice
mobil: 0908 820 586

e-mail: 
detskarekreacia@gmail.com

www.
detskarekreacia.sk

DETSKÁ
REKREÁCIA školy 

v prírode28
rokov

sme tu
s vami


