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Vážení pedagógovia, 
už 19 rokov Vám prinášame našu ponuku školských zájazdov a výletov a tešíme sa z Vašej priazne a záujmu. Máme úprimnú radosť, 
že ste práve siahli po našom katalógu a keďže Vaša spokojnosť je pre nás na prvom mieste, starostlivo sme sa snažili vybrať to 
najlepšie a najzaujímavejšie. Ak hľadáte pre svojich študentov zábavu, šport, relax a krásnu prírodu slovenských hôr a miest, ste na 
správnom mieste. Dovoľte nám, aby sme sa postarali o vaše pohodlie a spokojnosť, nechajte sa osloviť našou ponukou. Tešíme sa 
na stretnutie s Vami!
 Kolektív Cestovnej kancelárie A.T. team

Animácia - zábava, šport, dobrodružstvo
Každá škola v prírode  by mala byť poučná, zábavná, plná pohybu a prinášať množstvo 
spomienok. A preto náš animačný tím pripravil pre deti bohatý športovo-zábavný program, 
ktorý nepochybne spĺňa všetky tieto kritériá. Program bude sprevádzať množstvo prekvapení  
a veľa odmien,  žiadna nuda nebude!

Tím animátorov  zabezpečuje poobedňajší a večerný zábavný program  s kompletným 
materiálno-technickým vybavením a odmenami pre deti. V čase od 14,00 - 21,00 hod. 
sa deťom budú venovať príjemní a zodpovední animátori.                                                                    
Cena animácie: 25 € / osoba / 5 dňový pobyt.

Jarné termíny 
04.04. – 08.04.2016
11.04. – 15.04.2016
18.04. – 22.04.2016
25.04. – 29.04.2016
02.05. – 06.05.2016
09.05. – 13.05.2016
16.05. – 20.05.2016
23.05. – 27.05.2016
30.05. – 03.06.2016
06.06. – 10.06.2016
13.06. – 17.06.2016
20.06. – 24.06.2016

Autobusová doprava:

Na požiadanie Vám zabezpečíme 
moderný klimatizovaný autobus 

s bezpečnostnými pásmi.

Jesenné termíny 
05.09. – 09.09.2016
12.09. – 16.09.2016
19.09. – 23.09.2016
26.09. – 30.09.2016
03.10. – 07.10.2016
10.10. – 14.10.2016
17.10. – 21.10.2016
24.10. – 28.10.2016
31.10. – 04.11.2016
07.11. – 11.11.2016

Možnosť 
predlženia pobytu 

na 6 dní.

Vo všetkých hoteloch
Cena zhŕňa:

ubytovanie, plnú penziu 
(denne 5x strava), pitný režim, 
na 10 detí 1 pedagóg zdarma.

aprílové termíny                            
jesenné termíny zdravotník zdarmana strane 22

-10 € Rezervácie 
do 30.11.2015

Bonusový 
balíček centrum turizmu

-10 €

 ZŠ I. a ZŠ II. st. 
  82 €  5 dní/4 noci 

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

Hotel Pod lesom ***

Hotel*** sa nachádza v Tatranskom Národnom parku, v Dolnom Smokovci, v tichom 
horskom prostredí v lokalite Pod lesom. Dobre vybavený hotel svojim hosťom posky-
tuje pohodlie, pohostinný personál zabezpečuje kvalitné služby a región ponúka ne-
vyčerpateľné množstvo výletov a zážitkov.

Ubytovanie 2 a 3 lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, TV,  WiFi.

Vybavenie  hotelová reštaurácia, kaviareň, spoločenská miestnosť, bar, altánok. 
Kapacita hlavnej budovy je 50 lôžok, súčasťou areálu je aj apartmá-
nový dom so štvorlôžkovými a šesťlôžkovými apartmánmi.                                                                                                                    

 Raňajky sú podávané formou  bufetu teplých a studených jedál 
a v rámci pitného režimu taktiež je viac druhov nápojov.

Voľný čas  fitnes centrum a sauna, vírivá vaňa, stolný tenis, stolný futbal, 
biliard, detské ihrisko so šmykľavkou a hojdačkou,  pieskovisko, 
ohnisko s posedením.

Výlety  Starý Smokovec, Hrebienok, Tatranská Lomnica, Lomnický štít, 
Štrbské pleso, múzeum TANAP-u, Belianska jaskyňa. Zastávka 
električky na Hrebienok je 300m. 

vynikajúca 
 vybavenosť

Lyžiarsky
výcvik
90 €
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Makov sa nachádza na slovensko-moravskom pohraničí. Horský hotel nájdete v chrá-
nenej krajinnej oblasti Veľký Javorník-Kasárne, 950 m n.m. Nádherná  beskydská prí-
roda ponúka veľké množstvo turistických trás a mnoho krásnych výletov do prírody.

Ubytovanie  moderne zariadené 2 až 4 lôžkové izby so  sociálnym zariadením, 
WC, sprchovací kút, TV so satelitom, miniaudio systém, telefón. 
V izbách je k dispozícii pripojenie na internet. Kapacita 55 lôžok.

Vybavenie  reštaurácia, spoločenská miestnosť, konferenčná miestnosť - PC, 
premietacie plátno, dataprojektor, televízor DVD prehrávač, 
CD prehrávač, ozvučenie, mikrofon, WiFi, flipchart tabula, mag-
netická tabula. 

Voľný čas  Pred hotelom sa nachádza multifunkčné ihrisko s umelým 
povrchom pre tenis, nohejbal, volejbal, futbal, detské ihrisko so 
šmykľavkami, hojdačkami, hojdacími koníkmi a  veľká trampolína. 
Wellness centrum: vírivka, sauna, solárium, fitness a masáže.

Výlety  Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke: skanzen s jedinečnou 
úzkokoľajnou lesnou úvraťovou železnicou, Orloj v Starej Bystri-
ci,  Kysucké múzeum v Čadci, Česká republika.

Horský hotel Makov ***

 MŠ  ZŠ I. a ZŠ II. st.
68 € 88 €                          5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná penzia, 
(strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba  zdarma.

Lyžiarsky
výcvik
94 €

Hotel Belušské Slatiny **

Hotel** sa nachádza v malebnom  prostredí Strážovských vrchov v chránenej kra-
jinnej oblasti medzi obcami Belušské Slatiny a Mojtín. Mojtínsky kras, ležiaca v nad-
morskej výške 660 až 1010 m, poskytuje vychádzky po vyznačených turistických 
chodníkov. Hotel svojim hosťom poskytuje komfort, kvalitné služby, výbornú stravu 
a ideálne podmienky na relax a zábavu.

Ubytovanie 2-lôžkové izby a bunky (2+2), všetky izby majú vlastné sociálne za-
riadenie a sprchovací kút, farebný TV so satelitnými programami, 
telefón a mini bar. Kapacita: 87 lôžok a 7 prísteliek.

Vybavenie  jedáleň, reštaurácia, spoločenská a školiaca miestnosť.                                                                           

Voľný čas  futbalové ihrisko, tenisový kurt s umelým povrchom a antukovým 
povrchom, volejbalové, basketbalové a trávnaté ihrisko, detské 
ihrisko, altánok, vonkajší krb, ohnisko,  biliard, stolný tenis, stolný 
futbal, trampolína, internet, wellness centrum: sauna, masáže, ví-
rivá vaňa, vnútorný bazén.

Výlety  Trenčiansky hrad, Bojnický zámok a ZOO,  Drevený oltár v Rajeckej 
Lesnej, Čičmany, turistika.

Hotelový bazén 
denne

Bonus 

 ZŠ I. a ZŠ II. st. 
  93 €  5 dní/4 noci 

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

 V cene je autobusový výlet do Trenčína vrátane vstupného na Trenčiansky hrad. 
(platí pri minimálnom počte 37 detí, maximálne 50 osôb)

-10 €
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Hotel Terchová ***

Hotel*** sa nachádza v malebnej dedinke Terchová, v Národnom parku Malá Fatra, 
je vstupnou bránou do Vrátnej doliny, ktorá je jedna z najkrajších dolín Slovenska.
Obľúbené turistické stredisko ponúka nespočetné množstvo atrakcii a kultúrnych 
podujatí,  je významným strediskom letnej a zimnej turistiky a jánošíkovských tradícii.  

Ubytovanie  2 a 3 lôžkové izby s možnosťou prístelky, apartmány, každá izba je 
vybavená  s vlastným sociálnym zariadením (WC, kúpeľňa), k dispo-
zícii je káblová televízia, chladnička, telefón, wifi pripojenie.

 Kapacita: 45 osôb.

Vybavenie  reštaurácia, detský kútik, denný bar, altánok s posedením a krbom.

Voľný čas  trávnaté ihrisko, pieskovisko, hojdačky, preliezačky, šmykľavka 
a mini ZOO, kde sa nachádzajú domáce zvieratká.

 Hotel je situovaný v blízkosti relaxačného centra Terchovec.  

Výlety  náučné chodníky alebo vychádzkové trasy vo Vrátnej doline, ka-
bínková lanovka na Chleb, Považské múzeum Jánošíka v Tercho-
vej, hrad Strečno, Budatínsky zámok, múzeum drotárstva, Kysucký 
skanzen s parným vláčikom, slovenský orloj.

mini farma

jedinečná 
Malá Fatra

 ZŠ I. a ZŠ II. st. 
  85 €  5 dní/4 noci 

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

V cene je výlet terchovským vláčikom do Vrátnej doliny.

V cene je výlet terchovským vláčikom do Vrátnej doliny a Terchovej.

Chata  v Terchovej

Chata sa nachádza v obci Terchová- Štefanová, v krásnom prostredí  pod Veľkým Roz-
sutcom (1610 m n.m.). Veľmi peknú časť tvoria Tiesňavy, ktoré tvoria bránu medzi  
Terchovou a Vrátnou dolinou a sú plné skalných útvarov z dolomitov netradičných 
tvarov. Vďaka malebnej prírode Malej Fatry, folklóru a jánošíkovskej tradícii, Tercho-
vá patrí medzi najznámejšie turistické oblasti Slovenska. Množstvo kultúrnych pod-
ujatí organizovaných počas roka lákajú turistov k návšteve tejto malebnej dedinky.

Ubytovanie 2 – 3 lôžkové izby s WC, sprchou. Kapacita: 47 lôžok.

Vybavenie  reštaurácia, TV SAT na prízemí, na každom poschodí posedenie, 
WiFi pripojenie na internet.                                                               

Voľný čas  detské ihrisko, veľký altánok s krbom, ohnisko.

Výlety  Vrátna dolina,  množstvo značkovaných turistických chodníkov, 
Jánošíkove diery, Múzeum Jura Jánošíka v Terchovej, Dolný Kubín, 
Oravský hrad, Skanzen Vychylovka.

1x bazén v Hoteli 
Rozsutec

Bonus 

ZŠ I. st. ZŠ II. st.
  81 € 85 €            5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

Lyžiarsky
výcvik
85 €

Lyžiarsky
výcvik
85 €
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Hotel vo Vrátnej doline *** 

Horský hotel sa nachádza 2 km od Terchovej, v kraji Juraja Jánošíka a slávnych folklornych sláv-
ností, uprostred nádhernej prírody pohoria  Malá Fatra. Vrátna dolina je súčasťou pohoria Malá 
Fatra patrí medzi najpríťažlivejšie rekreačné strediská na Slovensku. Členitosť terénu národné-
ho parku poskytuje veľké možnosti pre turistov vďaka rozsiahlej sieti značkovaných turistických 
chodníkov, ktoré vedú na hrebene Veľkého Rozsutca (1610m n.m.), Veľkého Kriváňa (1709m 
n.m.). Zaujímavé sú aj skalnaté masívy - Tiesňavy so Zbojníckym chodníkom a Jánošíkové diery 
(kaňon s prekrásnymi vodopádmi, nad ktorými sa týčia mohutné skaly).

Ubytovanie  veľmi pekné 1 až 4 posteľové izby, apartmány a  bunky. Všetky izby sú 
moderne zariadené a zrekonštruované, vybavené vlastnou kúpeľňou 
a WC, TV/SAT.  Izby s balkónom sú vybavené internetovým pripojením 
a chladničkou. Kapacita 179 lôžok.

Vybavenie  reštaurácia, kaviareň, konferenčná sála s kapacitou 100 miest, ktorá je 
vybavená najmodernejšou profi-audiovizuálnou technikou a sú k dis-
pozícii  ďalšie priestory s kapacitou 12, 20 a 50 miest.  

Voľný čas  hotelový bazén, stolový futbal, stolný tenis, šípky, biliard, detské ihrisko, pies-
kovisko, hojdačka, šmykľavka, detský kútik, trávnatá plocha na loptové hry. 

Výlety  Vrátna dolina, množstvo značkovaných turistických chodníkov, Jánoší-
kove diery, Múzeum Juraja Jánošíka, Dolný Kubín, Oravský hrad, Skan-
zen Vychylovka.

ZŠ I. st. ZŠ II. st.
  92 € 99 €            5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

V cene je výlet terchovským vláčikom do Vrátnej doliny a Terchovej.

2x vstup 
do hotelového 
bazéna

Bonus 

V cene je výlet a vstupné do rozprávkovej dediny HABAKUKY.

Penzión Donovaly **

Penzión** sa nachádza v známom turistickom a lyžiarskom stredisku Donovaly, na 
rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, leží v ochrannom pásme NAPANT-u. Toto vý-
znamné turistické stredisko cestovného ruchu sa nachádza približne 23 km severne 
od Banskej Bystrice a leží v nadmorskej výške  960 m.
Penzión je situovaný  80 m od údolnej stanice sedačkovej lanovky na Novú Hoľu 
a 200m od lyžiarskych vlekov a klziska. 

Ubytovanie 2 – 4 lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením (sprcha, toaleta),  
telefón, rádio a 4 lôžkové apartmány. Kapacita: 99 osôb.

Vybavenie  reštaurácia, kaviareň, spoločenská miestnosť, konferenčná sála, 
salónik, altánok.                                                        

Voľný čas  biliard, stolný tenis, relaxačné centrum.

Výlety  Vlkolínec - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, Banská 
Bystrica,  Špania dolina, Bazilika Panny Márie na Starých Horách, 
HABAKUKY, značkované turistické trasy, Oravský hrad, Skanzen 
Vychylovka.

MŠ, ZŠ I. st.       ZŠ II. st.
       92 €              98 €            5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

Lyžiarsky
výcvik
99 €

Plavecký výcvik

13m dlhý bazén  

-10 €
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Hotel Pribylina**

Račkova dolina je najznámejším  turistickým strediskom Západných Tatier, leží 
v nadmorskej výške 989 m. Útulný  hotel  je situovaný mimo obce,  je zasadený 
do pútavej horskej scenérie pod dominantným tatranským štítom Kriváň, ktorý je 
jedným z najatraktívnejších tatranských vrcholov v západnej časti Vysokých Tatier. 
Vďaka domácej atmosfére, krásnemu prostrediu je hotel  celoročne  obľúbeným 
výletným miestom. V Račkovej doline sú  výborné podmienky na turistiku, športo-
vé aktivity a spoznávanie  prírodných krás  Liptova.

Ubytovanie  moderné 2 až 4 lôžkové izby, rodinné izby s príslušenstvom:  
sprchovací kút, WC, TV a balkón. Kapacita hotela je 100 osôb.

Vybavenie jedáleň, reštaurácia, kongresová sála, 2 spoločenské miestnosti, TV, 
CD, DVD, terasa s posedením, biliardová a stolnotenisová miestnosť.

Voľný čas  2 tenisové kurty s umelou trávou, volejbalové, nohejbalové ih-
risko, tréningová stena na tenis, golfové odpalisko. vybudované 
ohnisko na opekanie a grilovanie.

Výlety Skanzen ľudovej architektúry v Pribyline, Demänovská ľadová jaskyňa, 
Demänovská jaskyňa slobody, Tatralandia - aquapark, Western City.

náš TIP

ZŠ I. st. ZŠ II. st.
  83 € 85 €            5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

V cene je autobusový výlet do Múzea liptovskej dediny v Pribyline vrátane 
vstupného a do Demänovskej doliny. (platí pri minimálnom počte 37 detí, maximálne 50 osôb)

Hotel Jasná **

Hotel** sa nachádza v malebnej prírode Nízkych Tatier, v centre turizmu, pod kon-
čiarmi našich veľhôr, v  Demänovskej doline. Návštevníkov víta veľmi dobre vybave-
ný hotel, sú vytvorené ideálne podmienky na nerušený oddych, zábavu a turistiku.   

Lokalita Jasná, severný svah Nízkych Tatier

Ubytovanie dvojposteľové izby s možnosťou prístelky, všetky izby majú kú-
peľňu so sprchou alebo vaňou, telefón, televízor a rádio. Kapacita: 
250 lôžok.                                                                                                                  

Vybavenie  konferenčná miestnosť, salónik, spoločenská miestnosť, reštaurá-
cia, denný bar, disco bar, internet.

Voľný čas  biliard, stolný tenis, detský kútik, detské ihrisko s preliezkou, 
šmykľavkou, športové ihrisko a na večerné posedenie ohnisko, relax 
centrum: hotelový bazén, sauna, fitness, solárium, whirlpool.

Výlety  Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Skan-
zen ľudovej architektúry v Pribyline, Tatralandia, Western City, Tar-
zánia – lanový park.

ZŠ I. st. ZŠ II. st.
  86 € 89 €            5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

centrum turizmu

-10 €
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Hotel Tatry 

Hotel  sa nachádza v známom rekreačnom stredisku Vysokých Tatier, v centre 
Tatranskej Lomnice, 200 m od stanice kabínkovej lanovky na Skalnaté pleso. 
Svojou výbornou polohou je ideálnym východiskovým bodom pre  turistiku a  na 
spoznávanie tatranských zaujímavostí, ponúka široké možnosti pre letnú i zimnú 
dovolenku.

Ubytovanie  2 - 4 lôžkové izby so sprchou a WC. Raňajky sú podávané formou 
teplých a studených bufetových stolov. Kapacita 200 lôžok.

Vybavenie reštaurácia, spoločenská miestnosť, salónik, TV SAT v kaviarni, WIFI 
v spoločných priestoroch (recepcia, kaviareň),úschovňa a požičov-
ňa zimných športových potrieb, relax centrum.

Voľný čas  biliard, stolný tenis, stolný futbal, spoločenské hry, fínska sauna, 
masáže, fitnes.

Výlety TANAP, botanická záhrada, Štrbské pleso, Hrebienok,  Belianska jas-
kyňa, Ždiar, historické a kultúrne pamiatky  Spiša, Kežmarok, Levoča, 
Spišský hrad. 

ZŠ I. st. ZŠ II. st.
  86 € 90 €            5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

Hotel v Tatranskej Lomnici

Hotel  je situovaný v nádhernom horskom prostredí v centre Tatranskej Lomnice,  
v srdci Vysokých Tatier, priamo pod Lomnickým štítom. V každom ročnom období je 
to ideálne miesto na turistiku a spoznávanie prírodných krás na území  Tatranského 
národného parku a významných pamiatok Spiša.  

Ubytovanie 2 - 3 lôžkové izby a apartmány, každá izba so sprchou a WC. Súčas-
ťou izieb je  TV a WiFi. Kapacita 130 lôžok.                                                                                                        

Vybavenie  reštaurácia, spoločenská miestnosť, denný bar, úschovňa športo-
vých potrieb, relax centrum.

Voľný čas  detské ihrisko, biliard,  sauna, jacuzzi.

Výlety  TANAP, botanická záhrada, Štrbské pleso, Hrebienok,  Belianska 
jaskyňa, Ždiar, historické a kultúrne pamiatky  Spiša, Kežmarok, 
Levoča, Spišský hrad. 

ZŠ I. st. ZŠ II. st.
  88 € 90 €            5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

Lyžiarsky
výcvik
98 €

Lyžiarsky
výcvik
90 €-10 €
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Hotel Krpáčovo

Hotel  je osadený v malebnej nízkotatranskej prírode, na Horehroní, v turistickom stre-
disku  Krpáčovo, v nadmorskej výške 867m n.m. Horehronie je jednou z najmalebnej-
ších častí Slovenska a to z dôvodu rozmanitosti prírodných krás, bohatou kultúrou a 
tradíciami. Hotel sa nachádza v srdci Národného parku Nízke Tatry, uprostred ihlična-
tých lesov poskytuje  pohodlie, vhodné podmienky pre aktívnu dovolenku a oddych.

Ubytovanie  dve 2 lôžkové izby tvoria apartmán, každá apartmánová izba má 
vlastné  WC a sprchu, televízor, rádio, chladničku, SAT, balkón.

 Kapacita:  90 lôžok.     

Vybavenie spoločenská  miestnosť - TV so satelitom, CD, DVD prehrávač, 
reštaurácia, letná terasa.

Voľný čas  trávnaté ihrisko,  tenisový kurt, stolnotenisová miestnosť,  vybu-
dované ohnisko, ihrisko pre deti, hojdačky, preliezačky, v blízkosti 
hotela prírodné jazero, sauna,  fitnes, vírivá vaňa, prírodný bazén 
priamo pri hoteli.

Výlety Bystrianska jaskyňa, Čiernohronská železnica, Lesnícky skanzen  vo  Vy-
drovskej doline, Tále – Tarzania park, Brezno,  turistické vychádzky.

  MŠ     ZŠ I. st.     ZŠ II. st.
 80 €     85 €          89 €      5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

V cene je autobusový výlet do Bystrianskej  jaskyne vrátane vstupného. 
(platí pri minimálnom počte 37 detí, maximálne 50 osôb)

V cene je autobusový výlet do Bystrianskej  jaskyne vrátane vstupného. 
(platí pri minimálnom počte 37 detí, maximálne 50 osôb)

obľúbený hotel

Hotel  Krpáčovo - Lopej

Horský hotel sa nachádza v malebnom prostredí Krpáčovskej doliny na južnej strane 
Nízkych Tatier, v pôvabnej podhorskej oblasti Horehronia. Okolitá príroda poskytuje 
návštevníkom po celý rok nádherné prírodné atrakcie – rokliny, krasové útvary, vo-
dopády s možnosťami pre letnú aj zimnú turistiku.   

Ubytovanie bunky s vlastnou kúpeľňou a WC (2+2 a 3+3) a apartmán.
 Kapacita: 108 osôb.                                                                                                  

Vybavenie  reštaurácia, spoločenská miestnosť s TV, bar, letná terasa, stolný 
futbal.

Voľný čas  priestranné trávnaté ihrisko, volejbalové ihrisko, detské ihrisko, 
hojdačky, preliezačky, trampolína, stolný tenis.

Výlety  Bystrianska jaskyňa, Čiernohronská železnica, Lesný skanzen 
vo Vydrovskej doline, lanový park na Táloch, Tarzania, Brezno, 
turistické vychádzky.

MŠ, ZŠ I. st.        ZŠ II. st.
       87 €                89 €            5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

Lyžiarsky
výcvik
87 €
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Hotel Turiec **

Oddýchnite si od ruchu mesta a uniknete do malebného prostredia Veľkej Fatry, 
ktoré patria medzi najznámejšie turistické ciele.  Otvoria sa vám brány do Gaderskej 
a Blatníckej doliny, kde scenérie pohoria očarujú nielen turistov, ale  aj  tvorcov  filmov 
a umelcov. Hotel s veľmi príjemnou atmosférou, výbornou vybavenosťou sa nachádza  
v srdci  Turčianskej kotliny. Turistické stredisko vám celoročne poskytuje  možnosti 
športového vyžitia, zábavy a relaxu.

Ubytovanie  2-,3- lôžkové izby a apartmány sú vybavené kúpeľňou, WC, TV/SAT 
a prístupom na internet. Kapacita: 50 lôžok.

Vybavenie reštaurácia, salónik, zimná záhrada s posedením.

Voľný čas  sauna, golfový trenažér, chipovací a puttovací green, driving range 
a tenisový kurt, ihrisko, požičovňa bicyklov. 

Výlety Gaderská a Blatnicka dolina, Múzeum slovenskej dediny a Slovenský 
národný cintorín v Martine, Aquapark Turčianske Teplice - 13 km, Jasky-
ňa Mažarná, Blatnický hrad, Znievsky hrad.

MŠ, ZŠ I. st. a ZŠ II. st.
               83 €                         5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

V cene je výlet na Strečno vrátane vstupu a výlet do Martina. 
(platí pri minimálnom počte 37 detí, maximálne 50 osôb)

V cene je výlet na Strečno vrátane vstupu a výlet do Martina. 
(platí pri minimálnom počte 37 detí, maximálne 50 osôb)

Hotel Piatrová

Zrekonštruovaný hotel** sa nachádza v malebnom prostredí  Malej Fatry, vo Vrút-
kach, na okraji obce v tichej zalesnenej lokalite.

Ubytovanie štýlovo zariadené 2 až 5 lôžkové izby so sprchovacím kútom, WC, TV 
a telefónom. Kapacita: 80 lôžok.

Vybavenie  reštaurácia, letná terasa, bufet, konferenčná miestnosť, wifi  
(dataprojektor, ozvučenie, TV, DVD).

Voľný čas  biliard, stolný tenis, volejbalové ihrisko, basketbalové koše, tenisové 
kurty, detské ihrisko, preliezky, ohnisko.

Výlety  Hrad Strečno, splavovanie Váhu na pltiach, Martin (7 km): Múzeum 
slovenskej dediny, Matica slovenská, Národný cintorín, Slovenské 
národné literárne múzeum, Slovenské národné múzeum, Šútovské 
vodopády, Oravský zámok.

  MŠ     ZŠ I. st.     ZŠ II. st.
 80 €     83 €          87 €      5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

Lyžiarsky
výcvik
86 €

Lyžiarsky
výcvik
86 €
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Hotel Stará Lesná
Hotel*** sa nachádza vo Vysokých Tatrách, v obci Stará Lesná, poskytne  nádherný výhľad na okolité 
tatranské štíty. Hotel je dovolenkovým rajom, svojim hosťom poskytuje komfort, kvalitné gastrono-
mické služby a ideálne podmienky na spoznávanie tatranských magnetov.

Vila Horec*** sa nachádza uprostred Tatranského národného parku na úpätí najvyššieho vrchu Vyso-
kých Tatier, Gerlachovského štítu. Je súčasťou hotelového komplexu Hubert****, ktorá je vzdialená 
iba 50m od vily, hostia vily využívajú hotelové priestory, reštauráciu a wellness centrum.

Ubytovanie  2 lôžkové izby s možnosťou prísteliek, apartmány, všetky izby majú moderné kúpeľ-
ne (sprcha, WC),  farebný TV/SAT, telefón, bezplatný internet. Kapacita: 110 lôžok.                                                                                                         

Vybavenie reštaurácia, kongresová sála (130), veľký salónik (30),  loby bar (16), letná terasa(30), 
altánok (80),  kryté záhradné posedenie s ohniskom a grilom, detský kútik.                                             

Voľný čas  tenisový kurt s antukovým povrchom, golfový putting green.  Relax centrum: sauna, 
vírivá vaňa, masáže , fitnes. 

Výlety Hrebienok, Tatranská Lomnica, Lomnický štít, Štrbské pleso, múzeum TANAP-u, Važecká 
alebo Belianska jaskyňa,  Kežmarský hrad, Spišský hrad, Aquacity Poprad.

Ubytovanie  2-5 lôžkové izby s vlastnou kúpeľňou a WC, televízorom. Kapacita: 45 osôb.                                                                       

Vybavenie spoločenská miestnosť, reštaurácia s letnou terasou, japonskou záhradou, štýlová 
koliba, detská herňa.                                    

Voľný čas  hotelový bazén, vonkajší bazén, priestranné ihrisko s preliezkami, hojdačkami, minizoo, 
stolný tenis, biliard, minigolf , tenisový kurt a krytá tenisová hala, vírivová vaňa, sauna.

Bonus Hotelový bazén a prírodný bazén zdarma. 

MŠ, ZŠ I. st. a ZŠ II. st.           78 €                   
          5 dní/4 noci

MŠ 70 €
ZŠ I. st. 78 €
ZŠ II. st. 79 €
5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná penzia, 
(strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

Vila Horec ***
Lyžiarsky

výcvik
79 €

Hotel Vršatec **

Horský hotel** sa nachádza v pohorí Bielych Karpát, v prekrásnom prostredí vršat-
ských skál, v okrese Ilava.

Ubytovanie Pekné ubytovanie v 2 až 4 lôžkových izbách s možnosťou prístelky. 
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie (WC, kúpeľňa), televízor, 
rozhlas a telefón. Kapacita: 100 lôžok.                                                                                            

Vybavenie  kongresová sála, 2 spoločenské miestnosti, jedáleň, reštaurácia, bar, 
terasa. 

Voľný čas  multifunkčné ihrisko, stolný tenis, biliardová miestnosť, v letných 
mesiacoch možnosť grilovania a opekania.  

Wellness za poplatok fínska sauna, perličkový kúpeľ, masáže.

Výlety  Trenčiansky hrad.

MŠ, ZŠ I. st. a ZŠ II. st. 
               75 €                                  5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

-10 €
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Penzión ŠTIAVNICA
Penzión sa nachádza v krásnom prostredí Štiavnických vrchov, 6 km od Banskej Štiavnice. Samotné mesto, 
Banská Štiavnica, ale aj okolitá čarovná príroda s banskými jazerami je  súčasťou kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. Prostredie ponúka  príjemný oddych a množstvo historických pamiatok.

Slnečné jazerá v Senci sú jedným z najznámejších a najnavštevovanejších  letných stredísk cestovného ru-
chu na Slovensku. Hotel  s výhľadom na vodnú hľadinu sa nachádza v tichom prostredí, v bezprostrednej 
blízkosti  jazier a poskytuje široké možnosti športového vyžitia.   

Ubytovanie  2 až 4 lôžkové izby a apartmány s vlastnou kúpeľňou a sociálnym zariadením.
 Kapacita: 60 lôžok.                                                                                

Vybavenie jedáleň, spoločenská miestnosť, koliba s krbom, terasa s posedením, počítačová 
miestnosť, ohnisko, detské ihrisko.       

Výlety historické pamiatky Banskej Štiavnice, Banské múzeum, Poľovnícky kaštieľ v Sv. Antone, 
Zvolenský zámok (35 km), Planetárium a hvezdáreň v Žiari nad Hronom (40 km). Priamo 
v obci sa nachádza Evičkina vodná nádrž, Windšachtovný tajch a jazero Bakomi.

Ubytovanie  2 lôžkové izby a  5 apartmánov, každá izba je vybavená sociálnym zariadením, televí-
zorom, rádiom a telefónom. Kapacita 67 osôb.                                                                

Vybavenie reštaurácia,  denný bar, salónik, 3 klimatizované školiace miestnosti vybavené televí-
zorom, videom, meotárom, premietacím plátnom, flipchart-om.                        

Voľný čas  vnútorný bazén s protiprúdom, vírivka a sauna,  športová hala, tenisové kurty, billiard. 
kolky, posilňovňa, ihrisko.

Výlety Bratislava, Hrad Červený Kameň, Jaskyňa Driny,  vodný mlyn v Jelke, včelársky skanzen v Kráľovej.

ZŠ I. st. 78 €
ZŠ II. st. 82 €
5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná penzia, 
(strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

Hotel *** na Slnečných jazerách 

V cene je výlet do Banskej Štiavnice a Sv. Antona vrátane vstupu do kaštieľa.

MŠ 72 €
ZŠ I. st. 79 €
ZŠ II. st. 88 €
5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná penzia, 
(strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

Bonus:
vystúpenie sokoliarov.

bazén denne 1 hodinu

V cene je výlet  s  Čiernohronskou železnicou do Lesníckeho skanzenu 
do Vydrova vrátane vstupného.

Hotel HRONEC

Horehronská oblasť s nádhernou prírodou a s rázovitými dedinami  je obľúbeným 
výletným miestom. Hotel sa nachádza na Horehroní, v blízkosti dediny Hronec, na 
úpätí Nízkych Tatier a Veporských vrchov, v nadmorskej výške 525 m. Nádherná prí-
roda  a vybavenie hotela vám umožní široký okruh športových aktivít a nerušený 
oddych.  Vďaka domácej atmosfére, krásnemu prostrediu a športovým aktivitám, 
hotel je  celoročne  obľúbeným výletným miestom.

Ubytovanie 2, 3 lôžkové izby, bunky, každá bunka má sprchu a WC. Kapacita 
hotela: 60 lôžok.

Vybavenie  jedáleň, 2 učebne, spoločenská miestnosť, TV/ SAT, internet,  altánok 
so záhradným grilom, stolnotenisová miestnosť, biliard, ohnisko.

Voľný čas  tenisový kurt, trávnaté futbalové ihrisko, basketbalový kôš, 
stolný tenis, vybudované ohnisko, sauna, fitnes, a pre najmenších 
pieskovisko a hojdačky.

Výlety  Bystrianska jaskyňa, Čiernohronská železnica, Lesný skanzen 
vo Vydrovskej doline, lanový park na Táloch, Brezno.

ZŠ I. st.       ZŠ II. st.
  89 €            92 €              5 dní/4 noci

V cene je zahrnuté:  4x ubytovanie, 4x plná 
penzia, (strava 5x denne), pitný režim.
Možnosť predlženia pobytu. 
Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

Lyžiarsky
výcvik
90 € -10 €
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Vážení pedagogickí pracovníci!
Pri výbere hotelov sme kládli dôraz na poskytovanie kvalitných služieb, atraktívnosť prírodného 
prostredia a dostatok priestoru na športové vyžitie detí. Náš katalóg vám poskytne základné in-
formácie o jednotlivých hoteloch. V prípade ďalších otázok sa s dôverou obráťte na pracovníkov 
našej cestovnej kancelárie, ktorí vám pomôžu  pri výbere hotela, preto nás neváhajte kontaktovať!

Bonus: Zarezervujte si školu v prírode do 30.10.2015 a  pobyt pre zdravotníka je zdarma.

Termíny: 
V katalógu sú uvedené 5 dňové turnusy, ale máte možnosť si predĺžiť pobyt, alebo určiť 
nástupový deň, prispôsobíme sa vašim požiadavkám.

Postup pri zakúpení školy v prírode:
• telefonicky alebo e-mailom sa informujte ohľadom voľných termínov:
 e-mail: atteam@atteam.sk, 0911 55 83 55, 0911 420 720.
• vybraný termín vám zarezervujeme,  ďalším krokom je zaslanie objednávky e-mailom.
• na základe  vašej objednávky vám vystavíme zmluvu o obstaraní zájazdu.

Autobusová doprava  
Na požiadanie vám zabezpečíme moderný klimatizovaný autobus a   vopred pripravíme 
cenovú ponuku. Autobusovú dopravu zabezpečujú skúsení a zodpovední vodiči. 

Zdravotník
Na vyžiadanie zabezpečíme kvalifikovaného zdravotníka a lekárničku, 250 €/ pobyt.

Ak zarezervujete zájazd do 30.10.2015 zdravotníkovi stravu a ubytovanie  hradí CK, takže  
na 10 detí 1 pedagóg zdarma a navyše zdravotník zdarma, taktiež v jesenných termínoch 
pobyt zdravotníka je zdarma.

Výlet
Počas ŠvP plánujete výlet do blízkeho okolia? 

CK vám vopred vypracuje kalkuláciu na výlet a poskytne vám všetky informácie ohľadom 
ceny dopravy, vstupného, otváracích hodín. Pripravíme celodenný program so všetkými in-
formáciami pre vás. Vo vybraných hoteloch v cene zájazdu je už zahrnutý výlet.

Časté otázky
Aká je výška storna, ak dieťa nenastúpi na zájazd? Ak vážne dôvody neumožnia nástup 
jednotlivca na zájazd (choroba, vážne rodinné dôvody), peniaze budú v plnej hodno-
te vrátené.

Kapacita hotela  má byť plne obsadená? Kapacita hotela nemusí byť plne obsadená.                                                                                                           

Môže sa prihlásiť na zájazd celiatik, diabetik alebo alergik? V prípade potreby vo všetkých 
zariadeniach zabezpečíme stravu pre celiatikov, diabetikov a pre alergikov.   

Legislatíva
Všetky hotely uvedené v našej ponuke vo všetkých smeroch vyhovujú predpísaným po-
žiadavkám na realizáciu škôl v prírode, sú v nich vytvorené ideálne podmienky pre školské 
skupiny, na vyučovací proces, oddych, šport a zábavu.

V zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. A.T. team, s.r.o. pre prípad úpadku poisťuje Poisťovňa UNION, a.s.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na spoluprácu. 

Kolektív CK A.T.team

                   Bonus 100€  na 10 žiakov 

3. Hotel  Pod lesom  92 € 92 €

4. Hotel Makov 98 € 98 €

5. Hotel Belušské Slatiny 103 € 103 €

6. Hotel  Terchová   95 € 95 €

7. Chata  Terchová 91 € 95 €

8. Hotel Vrátna dolina 102 € 109 €

9. Hotel Donovaly 102 € 108 €

10. Hotel Pribylina 93 € 95 €

11. Hotel  Jasná 96 € 99 €

12. Hotel  Tatry   96 € 99 €

13. Hotel  Lomnica 98 € 99 €

14. Hotel  Krpáčovo  95 € 99 €

15. Hotel  Krpáčovo-Lopej 97 € 99 €

16. Hotel  Turiec 93 € 93 €

17. Hotel  Piatrová 93 € 97 €

18. Hotel  Lesná 88 € 88 €

18. Vila Horec 88 € 89 €

19. Hotel Vršatec 85 € 85 €

20. Penzión Štiavnica 89 € 98 €

20. Na Slnečných jazerách 88 € 92 €

21. Hotel Hronec 99 € 102 €

Vzdialenosti jednotlivých stredísk
str. Bratislava Trnava Nitra Prievidza Trenčín Banská 

Bystrica Žilina Lučenec Prešov Košice

Stará Lesná 3. 335 290 240 190 232 130 150 136 92 130

Makov 4. 205 160 170 100 100 130 50 203 260 300

Belušské  Slatiny 5. 170 115 130 65 40 140 50 200 269 305

Terchová, Vrátna 6. 225 180 190 86 105 100 30 170 203 240

Donovaly 9. 235 190 140 80 175 25 92 103 185 222

Pribylina 10. 309 260 210 133 185 99 109 135 138 170

Jasná 11. 305 250 206 122 174 90 100 140 150 185

Tatran. Lomnica 12. 339 293 244 190 230 130 150 139 92 130

Krpáčovo 14. 249 202 155 118 180 40 129 99 165 173

Turiec, Blatnica 16. 220 175 130 45 126 48 45 122 215 250

Vrútky, Piatrová 17. 225 175 149 60 105 68 30 142 197 233

Vysoké Tatry 18 339 293 244 190 230 130 150 139 92 130

Hotel Vršatec 19 160 115 125 66 39 160 69 209 287 324

Banská Štiavnica 20. 173 130 80 72 115 55 122 90 245 245

Senec 20. 30 30 68 160 108 190 180 228 380 375

Hronec 21. 250 200 155 118 180 40 128 95 165 167

Lesná
Lomnica

Pribylina
Pod lesom

Hronec

Turiec

TerchováMakov

Piatrová

Krpáčovo

Belušské Slatiny
Vršatec

Banská Štiavnica
Slnečné Jazerá

Vrátna dolina

Jasná

Horec



A. T. team, s. r. o.
cestovná kancelária
Gercenova 11, 851 01 Bratislava

Mobil: 0911 55 83 55, 0911 420 720
e-mail: atteam@atteam.sk
w w w . a t t e a m . s k

2016

Gercenova 11, 851 01 Bratislava
Mobil: 0911 55 83 55, 0911 420 720
e-mail: atteam@atteam.sk
w w w . a t t e a m . s k

Školský kalendár 2015/2016

Jarné prázdniny:
22. 2. - 26. 2. 2016 – Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
29. 2. - 4. 3. 2016 – Banskobystrický kraj,  Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
15. 2. - 19. 2. 2016 – Prešovský kraj, Košický kraj

SePTeMBer

P 7 14 21 28
U 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
Š 3 10 17 24
P 4 11 18 25
S 5 12 19 26
N 6 13 20 27

JANUár

P 4 11 18 25
U 5 12 19 26
S 6 13 20 27
Š 7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31

MáJ

P 2 9 16 23 30
U 3 10 17 24 31
S 4 11 18 25
Š 5 12 19 26
P 6 13 20 27
S 7 14 21 28
N 1 8 15 22 29

oKTóBer

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

feBrUár

1 8 15 22 29
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

JúN

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

NoVeMBer

2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

MAreC

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

DeCeMBer

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

APríL

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24


