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Jarné termíny

Vo všetkých hoteloch

Vážení pedagógovia, 

už 20 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 tie najlepšie a najzaujímavejšie miesta. Ak hľadáte pre svojich študen-

tov zábavu, šport, relax a malebné prostredie 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

. ubytovanie 

. plnú penziu (stravu 5x denne) 

. pitný režim

Na 10 detí 1 dospelú osobu zdarma.

Cestovné poistenie.

Na požiadanie Vám zabezpečíme

moderný klimatizovaný autobus

s bezpečnostnými pásmi.

16.04. – 20.04.2018

23.04. – 27.04.2018

30.04. – 04.05.2018

07.05. – 11.05.2018

14.05. – 18.05.2018

21.05. – 25.05.2018

28.05. – 01.06.2018

04.06. – 08.06.2018

11.06. – 15.06.2018

18.06. – 22.06.2018

Jesenné termíny: september, 

október, november 2018

Cena zahárňa 

né poistenie.

10 €  zľava
na aprílové a  jesenné termíny

Rezervácia do 31. 10. 2017
učiteľské dieťa zdarma

Zľava na výlety počas ŠvP 50%.

Rezervácia do 31. 10. 2017
ubytovania a strava pre Vášho  

zdravotníka je zdarma
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Každá škola v prírode  by mala byť poučná, zábavná, plná po-

hybu 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: 27 € / osoba / 5 dňový pobyt.
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Bližšie informácie o doprave Vám poskytneme v CK.
4

Chata sa nachádza v malebnom prostredí, na rozhraní Považského podolia a Strážov-

ských vrchov, v rekreačnej oblasti Belušských Slatín. Belušské Slatiny tvoria vstupnú 

bránu do chránenej krajinnej oblasti, ktorá je charakteristická obrovským bohatstvom 

prírodných útvarov zastúpených najmä skalnými bralami, čo vytvára predpoklad pre 

zaujímavú turistiku. Svojim hosťom poskytuje ideálne podmienky na relax, zábavu  

a organizovanie školských podujatí.

3, 4 lôžkové izby s možnosťou prístelky, všetky izby majú vlastné 

sociálne zariadenie a sprchovací kút. WIFI v spoločných priestoroch. 

Kapacita: 100 lôžok.  

jedáleň, 2 spoločenské miestnosti, prednášková  miestnosť, herne pre 

deti, miestnosť s TV a videoprehrávačom, je k dispozícii kaplnka.

tri veľké ihriská, trampolína, gril s posedením, altánok, herňa, stolný 

futbal, stolný tenis. Ihriská sú vybavené tenisovou sieťou, bránkami 

a volejbalovou sieťou.

Trenčiansky hrad, Bojnický zámok a ZOO, Drevený oltár v Rajeckej 

Lesnej, Múzeum ľudovej architektúry v Čičmanoch. Pre nadšencov 

turistiky je v okolí a v Mojtínskom krase množstvo lesných chodníkov.

Výlety

Autobusový výlet do Trenčína vrátane vstupného na Trenčiansky hrad: 12 €/ osoba.
  (cena platí pri minimálnom počte 38 detí)

ZŠ II. stupeň

87 €
102 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

83 €
98 € 



Bližšie informácie o doprave Vám poskytneme v CK.

ZŠ II. stupeň

95 €
110 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

89 €
102 € 

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 me-

dzi Terchovou a Vrátnou dolinou a sú plné skalných útvarov z dolomitov netradičných 

tvarov. Vďaka malebnej prírode Malej Fatry, folklóru a jánošíkovskej tradícii, Terchová 

patrí medzi najznámejšie turistické oblasti Slovenska. Množstvo kultúrnych podujatí 

organizovaných počas roka lákajú turistov k návšteve tejto malebnej dedinky.

2, 3 lôžkové izby s WC, sprchou. 

Kapacita: 47 lôžok.

reštaurácia, TV, na každom poschodí posedenie, WiFi pripojenie na 

internet. 

detské ihrisko, trávnaté ihrisko, veľký altánok s krbom, ohnisko.

Vrátna dolina, množstvo značkovaných turistických chodníkov, Jáno-

šíkove diery, Múzeum Jura Jánošíka v Terchovej, Dolný Kubín, Oravský 

hrad, Skanzen Vychylovka, výlet terchovským vláčikom do Terchovej.

Výlety

Lyžiarsky 

výcvik

99 €

5

V cene je výlet terchovským vláčikom do Vrátnej doliny a Terchovej. 
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Bližšie informácie o doprave Vám poskytneme v CK.
6

Horská chata sa nachádza na úpätí horského masívu Nízkych Tatier.  Lokalita Chopok – juh, 

v ktorej sa chata  nachádza, predstavuje jednu z najzaujímavejších oblastí pre trávenie voľ-

ného času a poskytne jedinečný výhľad na majestátne končiare najvyšších vrcholov Nízkych 

Tatier. Priamo od chaty vedú značené turistické chodníky na najvyššie štíty pohoria na  Ďum-

bier (2043m) a Chopok (2024m). Poskytuje ideálne dovolenkové miesto, ktorého návštevou 

môžete vychutnať atmosféru krásnej prírody Nízkych Tatier ako aj  zaujímavé miesta regiónu.

4 izby majú vlastnú kúpeľňu a WC, zvyšné izby sú vybavené umývadlom  

a  na každom poschodí sa nachádzajú sociálne zariadenia.

Kapacita: 60 lôžok.

recepcia s denným barom a reštauráciou, sherpa bar, letná terasa, spolo-

čenská miestnosť s TV, letná terasa. K dispozícii je projektor na prednášky 

alebo na zorganizovanie filmového večera, stolný futbal. 

ihrisko s pieskoviskom, preliezačkami a trampolínou, trávnaté futbalové 

ihrisko. 

Výlety

ZŠ II. stupeň

85 €
99 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

78 €
89  € 

Jaskyňa mŕtvych netopierov, Bystrianska jaskyňa, Čiernohronská železnica, 
lesnícky skanzen Vydrovo, jazda na koňoch, Tarzánia – lanová dráha, vďaka 
prepojenia  2 regiónov, Horehronia a Liptova, možnosť návštevy Demä-
novskej doliny. 

Lyžiarsky 

výcvik

109 €



Bližšie informácie o doprave Vám poskytneme v CK.
7

Chata 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.

2 až 4 lôžkové izby turistického rázu s vlastnou kúpeľňou a sociálnym 

zariadením. 

Kapacita: 60 lôžok.

jedáleň, spoločenská miestnosť, v celej budove WiFi pripojenie.

koliba s krbom, ohnisko, multifunkčné ihrisko v blízkosti areálu.

historické pamiatky Banskej Štiavnice, Banské múzeum v prírode, 

Poľovnícky kaštieľ v Sv. Antone, Zvolenský zámok (35 km), Planetárium 

a hvezdáreň M. Hella v Žiari nad Hronom (40 km), biofarma. Priamo v obci 

sa nachádza Evičkina vodná nádrž, Windšachtovný tajch a jazero Bakomi.

Výlety

V cene je výlet do Sv. Antona vrátane vstupu do kaštieľa a prehliadka Banskej Štiavnice.
(cena platí pri minimálnom počte 38 detí)  

ZŠ II. stupeň

98 €
112 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

89 €
102 € 

výlety v cene



Bližšie informácie o doprave Vám poskytneme v CK.8

Račkova dolina je najznámejším turistickým strediskom Západných Tatier, leží v nadmor skej 

výške 989 m. Útulný hotel je situovaný mimo obce, je zasadený do pútavej horskej scené-

rie pod dominantným tatranským štítom Kriváň, ktorý je jedným z najatraktívnejších ta t-

ranských 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, športové aktivity a spoznávanie prírodných krás Liptova.

moderné 2 až 4 lôžkové izby, rodinné izby s príslušenstvom: sprchovací 

kút, WC, TV a balkón. 

Kapacita: 100 osôb.

jedáleň, reštaurácia, kongresová sála, 2 spoločenské miestnosti, TV, CD, 

DVD, terasa s posedením, biliardová a stolnotenisová miestnosť.

2 tenisové kurty s umelou trávou, volejbalové, nohejbalové ihrisko, tréningo-

vá stena na tenis, golfové odpalisko, vybudované ohnisko na opekanie

a grilovanie.

Skanzen ľudovej architektúry v Pribyline, Demänovská ľadová jaskyňa, 

Demänovská jaskyňa slobody, Tatralandia, Western City, ZOO Kontakt.
Výlety

Autobusový výlet do Múzea liptovskej dediny v Pribyline  vrátane vstupného a výlet 
do Demänovskej doliny a do Liptovského Mikuláša: 12€.  (cena platí pri minimálnom počte 38 detí)

ZŠ II. stupeň

86 €
99 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

86 €
99 € 
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Bližšie informácie o doprave Vám poskytneme v CK.

Penzión sa nachádza v prekrásnom horskom prostredí Roháčov, v tichej okrajovej časti 

oravskej dedinky Zuberca, ktorý je vstupnou bránou do nádhernej prírody Západných 

Tatier.  Malebná príroda Roháčov s majestátnymi vrchmi, vodopádmi, priezračnými 

vysokohorskými plesami vám ponúka široké možnosti turistiky, aktívneho oddychu a 

športového vyžitia.

Priestranné a moderné dvojlôžkové a štvorlôžkové  apartmány s mož-

nosťou prístelky.

Každý apartmán má vlastný kuchynský kútik, obývačku, kúpeľňu, sociálne 

zariadenie (kúpeľňu a WC), televízor, satelit a WiFi.

jedáleň, bar, konferenčná miestnosť.

trávnaté ihrisko, stolný futbal, elektronické šípky, sauna.

Múzeum oravskej dediny, lesná úvraťová železnica, Brestovská jaskyňa, 

lanová dráha, Oravský hrad,  Oravice, termálne kúpalisko, Múzeum P.O. 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, orloj v Starej Bystrici.

Výlety

ZŠ II. stupeň

99 €
117 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

97 €
115 € 
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Bližšie informácie o doprave Vám poskytneme v CK.

Penzión sa nachádza v srdci prekrásnej prírody Nízkych Tatier v rekreačnej oblasti Tále. Nízke 

Tatry sú  najrozľahlejším pohorím Slovenska a  pre turistov  je jeden z najatraktívnejších re-

giónov, ktoré poskytuje široké možnosti letných a zimných aktivít. Poloha penziónu a horské 

prostredie umožňujú venovať sa pešej turistike, poznávaniu okolitej prírody a zaujímavosti 

horehronského regiónu. Krásne zákutia národného parku, výhľad na najvyššie  vrchy Níz-

kych Tatier na Ďumbier a Chopok, miestu dávajú osobitné čaro.

2 lôžkové izby a 4 lôžkové apartmány, súčasťou izieb je kúpeľňa a WC, TV, SAT. 

Kapacita: 43 lôžok.

Reštaurácia, konferenčná miestnosť , krytá terasa, záhradné posedenie. 

Internet k dispozícii zdarma.

Tenisový kurt, detské ihrisko, pieskovisko, ohnisko.

Jaskyňa mŕtvych netopierov, Bystrianska jaskyňa, Čiernohronská železnica, 

lesnícky skanzen Vydrovo, jazda na koňoch, Tarzánia – lanová dráha, vďaka 

prepojenia  2 regiónov, Horehronia a Liptova, možnosť návštevy Demä-

novskej doliny.

Výlety

ZŠ II. stupeň

89 €
106 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

89 €
106 € 
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Lyžiarsky 

výcvik

99 €



Bližšie informácie o doprave Vám poskytneme v CK.

Apartmánový dom sa nachádza v obci Telgárt v objatí nekonečných lesov troch ná-

rodných parkov. Obklopujú ho tri národné parky, zo severu Nízke Tatry s majestátnou 

Kráľovou hoľou, na juhu krasová oblasť Muránska planina so svojimi jaskyňami a rokli-

nami a smerom na východ prekrásna príroda Slovenského raja. Horský hotel  je vynikajú-

cim miestom na pobyt pre školy v prírode, polohu hotela ocenia  všetci, ktorí obľubujú 

horské prostredie. Pri apatmánovom  dome sa nachádza  moderny lyžiarsky areál, ktorý 

v zimnom období  uspokojí  širokú škálu lyžiarov a snowboardistov. 

2 až 5 lôžkové nové, moderné  apartmány s vlastnou kúpeľňou  

a WC, súčasťou izieb je TV a kuchynka. Komplex ponúka ubytovanie 

v priestranných a elegantných apartmánoch, v budove je bezdrôtové 

pripojenie k internetu.

Kapacita: 80 osôb.

Reštaurácia, koliba pod vlekom.

Detské ihrisko, futbalové ihrisko, multifunkčné športové ihrisko (500 m).

Dobšinská ľadová jaskyňa (15 km),   turistika na majestátnu Kráľovu 

hoľu, prameň  Hrona (2 km), Ranč pod Ostrou skalou, kde si môžete 

zajazdiť na koňoch (10 km), Tarzania - lanový park (10km), unikátne že-

lezničné viadukty (2 km), zrúcaninu hradu Muráň (16 km),  vodná nádrž 

Palcmanská Maša alebo rokliny a vodopády Slovenského raja (25 km).

Výlety

ZŠ II. stupeň

95 €
114 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

95 €
114 € 
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Lyžiarsky 

výcvik

123 €



Bližšie informácie o doprave Vám poskytneme v CK.

Hotel  je situovaný v Monkovej doline s nádherným výhľadom na hrebene Belianskych Tatier. 

Hotel sa nachádza v rázovitej goralskej obci Ždiar, ktorá je známa pozoruhodnou ľudovou 

architektúrou a tradičným folklórom.

2, 3 lôžkové izby s možnosťou prístelky, 2+2 bunky, každá izba je vybavená 

so sociálnym zariadením, súčasťou izieb je  kúpeľňa a WC, TV, telefón. 

Kapacita: 100 osôb.

reštaurácia, spoločenská miestnosť, klubovňa s biliardom, internet.

stolný tenis, stolný futbal, volejbalové a futbalové ihrisko, detské ihrisko, 

požičovňa horských bicyklov, fitnes.

Belianske Tatry – Belianska jaskyňa, rázovitá goralská obec Ždiar (1,5 km), 

výlet do Poľska, Kežmarok, Levoča, Spišský hrad. 
Výlety

ZŠ II. stupeň

97 €
115 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

89 €
105 € 
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Bližšie informácie o doprave Vám poskytneme v CK.

2, 3, 4 lôžkové moderné izby, všetky izby majú vlastné sociálne zariade-

nie, sprchovací kút, TV.  

Kapacita: 56 pevných lôžok.

2 spoločenské miestnosti s audiovizuálnou technikou, jedáleň, zimná 

záhrada, záhradná terasa s možnosťou grilovania. 

v priestrannom oplotenom areáli sa nachádza viacúčelové ihrisko na 

futbal, basketbal, vybudované ohnisko a ihrisko pre deti, možnosť 

jazdenia na koňoch.

Štrbské pleso, Hrebienok, Belianska jaskyňa, Kežmarok, Pieniny, Ždiar, 

Levoča, Spišský hrad, horská turistika, múzeum TANAP-u.100 m od 

hotela sa nachádza autobusová zastávka a 400 m tatranská železnica.                                                                                                   

Výlety

Hotel sa nachádza na úpätí Vysokých Tatier, v obci Veľká Lomnica. v blízkosti golfového 

ihriska. Okolie hotela je veľmi pekne upravené, k dispozícii je priestranný areál, rozsiahla 

trávnatá plocha na hry.

štýlový hotel

ZŠ II. stupeň

105 €
124 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

89 €
106 € 
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Bližšie informácie o doprave Vám poskytneme v CK.

Hotel je situovaný  v atraktívnom prostredí  Slovenského raja,  nachádza  v obci Dedinky  

pod južnými svahmi planiny Geravy na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša. Príroda  

okolo najväčšej vodnej nádrži na území Slovenského raja je mimoriadne krásna a je ideálna 

na turistické vychádzky do okolitej prírody národného parku. Nádherné prostredie rekreač-

nej oblasti Palcmanská Maša ponúka široké možnosti na relaxáciu a  oddych.

2 a 3 lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, na každej izbe je 

sprchovací kút  a WC.

Kapacita 44

reštaurácia, kaviareň, terasa s posedením, ohnisko.

Dobšinská ľadová jaskyňa, Ranč pod Ostrou skalou, rokliny a vodopády 

Slovenského raja, Zejmarská roklina ležiaca v južnej časti národného parku 

Slovenský raj, Nálepkove vodopády, Havrania skala.

Výlety

ZŠ II. stupeň

92 €
109 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

92 €
109 € 
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Hotel je situovaný v krásnom a tichom horskom prostredí v malebnej obci Mlynky. 

Toto územie sa nachádza v scenérii Národného parku Slovenský raj, ktorý je svo-

jimi výnimočnými prírodnými krásami jedným z najkrajších národných parkov  

v Strednej Európe. Je ideálnym miestom na prechádzky, oddych, turistiku. Mlynky sú  

najvýznamnejším strediskom zimných športov v Slovenskom raji. Na severných sva-

hoch Kruhovej je vybudovaná sústava lyžiarskych vlekov a zjazdových tratí, v doline 

Bielych vôd je lyžiarsky vlek a štandardné bežecké trate. 

Priestranné 2 lôžkové izby a apartmány s vlastnou kúpeľňou a toaletou, 

TV so satelitným príjmom, pracovným stolom, telefónom. V izbách lux 

je navyše chladnička, fén na vlasy a hifiveža.

Kapacita: 50 lôžok.

Reštaurácia, kongresová miestnosť, terasa s posedením.

Multifunkčné ihrisko, športovo-relaxačné centrum, sauna, fitnes.   

Dobšinská ľadová jaskyňa, Ranč pod Ostrou skalou, rokliny a vodopády 

Slovenského raja, Zejmarská roklina ležiaca v južnej časti národného 

parku Slovenský raj, Nálepkove vodopády, Havrania skala.

Výlety

Lyžiarsky 

výcvik

99 €

ZŠ II. stupeň

112 €
133 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

103 €
123 € 
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Lyžiarsky 

výcvik

108 €

Makov sa nachádza na slovensko-moravskom pohraničí. Horský hotel nájdete v chránenej 

krajinnej oblasti Veľký Javorník-Kasárne, 950 m n. m. Nádherná beskydská príroda ponúka 

veľké množstvo turistických trás a mnoho krásnych výletov do prírody.

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. 

reštaurácia,  spoločenská miestnosť, konferenčná miestnosť – PC, premieta-

cie plátno, dataprojektor, televízor, DVD prehrávač, CD prehrávač, ozvuče-

nie, mikrofon, WiFi, flipchart tabula, magnetická tabula. 

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.

Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke, skanzen s jedinečnou úzkokoľaj-

nou lesnou úvraťovou železnicou, Orloj v Starej Bystrici.
Výlety

ZŠ II. stupeň

103 €
116 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

103 €
116 € 
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Autobusový výlet do Múzea Kysuckej dediny vrátane vstupného a  jazdy lesnou 
železničkou: 16 €/ osoba.  (cena platí pri minimálnom počte 38 detí)
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Horský hotel sa nachádza 2 km od Terchovej, v kraji Juraja Jánošíka a slávnych folklornych slávností, 

uprostred nádhernej prírody pohoria Malá Fatra. Vrátna dolina je súčasťou pohoria Malá Fatra patrí me-

dzi najpríťažlivejšie rekreačné strediská na Slovensku. Vďaka rozsiahlej sieti značkovaných turistických 

chodníkov, ktoré vedú na hrebene Veľkého Rozsutca (1610 m n. m.) a Veľkého Kriváňa (1709 m n. m.), 

región každoročne priláka množstvo turistov. Zaujímavé sú aj skalnaté masívy – Tiesňavy so Zbojníckym 

chodníkom a Jánošíkové diery (kaňon s prekrásnymi vodopádmi, nad ktorými sa týčia mohutné skaly).

veľmi pekné 1 až 4 posteľové izby, apartmány a  bunky. Všetky izby sú mo-

derne zariadené a zrekonštruované, vybavené vlastnou kúpeľňou a WC, 

TV/SAT.  Izby s balkónom sú vybavené internetovým pripojením a chlad-

ničkou. 

Kapacita: 179 lôžok.

reštaurácia, kaviareň, konferenčná sála s kapacitou 100 miest, ktorá je vy-

ba vená najmodernejšou profi-audiovizuálnou technikou a sú k dispozícii  

ďalšie priestory s kapacitou 12, 20 a 50 miest.  

hotelový bazén, stolový futbal, stolný tenis, šípky, biliard, detské ihrisko, 

pie skovisko, hojdačka, šmykľavka, detský kútik, trávnatá plocha na loptové 

hry.

Vrátna dolina, množstvo značkovaných turistických chodníkov, Jánošíkove 

diery, Múzeum Juraja Jánošíka, Dolný Kubín, Oravský hrad, Skanzen Vychy-

lovka, výlet terchovským vláčikom do Terchovej.

Výlety

ZŠ II. stupeň

118 €
139 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

110 €
129 € 
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Hotel je osadený v malebnej nízkotatranskej prírode na Horehroní, v turistickom stredisku  

Krpáčovo, v nadmorskej výške 867 m. Horehronie je jednou z najmalebnejších častí Sloven-

ska a to z dôvodu rozmanitosti prírodných krás a vďaka bohatej kultúre a tradíciám. Hotel sa 

nachádza v srdci Národného parku Nízke Tatry, uprostred ihličnatých lesov, poskytuje vhod-

né podmienky pre aktívnu dovolenku a oddych.

dve 2 lôžkové izby tvoria apartmán, každá apartmánová izba má vlastné  

WC a sprchu, televízor, rádio, chladničku,  balkón. 

Kapacita: 90 lôžok.     

reštaurácia, spoločenská  miestnosť, letná terasa.

trávnaté ihrisko,  tenisový kurt, stolnotenisová miestnosť,  vybudované 

ohnisko, ihrisko pre deti, hojdačky, preliezačky, v blízkosti hotela prírodné 

jazero, sauna,  fitnes, vírivá vaňa, prírodný bazén priamo pri hoteli.

Bystrianska jaskyňa, Čiernohronská železnica, Lesnícky skanzen vo Vy d-

rovskej doline, Tarzania park, Brezno,  turistické vychádzky do okolia.
Výlety

Autobusový výlet do Bystrianskej jaskyne vrátane vstupného: 12 €/ osoba.
(cena platí pri minimálnom počte 38 detí)

ZŠ II. stupeň

95 €
106 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

95 €
106 € 

tane vstupného: 12 €/ osoba.a..
e 38 detí)
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Penzión sa nachádza v známom turistickom a lyžiarskom stredisku Donovaly, na roz-

hraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, leží v ochrannom pásme NAPANT-u. Toto významné 

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 200 m od lyžiarskych vlekov a klziska. 

2 až 4 lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením (sprcha, toaleta),  

telefón, rádio a 4 lôžkové apartmány. 

Kapacita: 99 osôb.

reštaurácia, kaviareň, spoločenská miestnosť, konferenčná sála, salónik, 

altánok.

biliard, stolný tenis.

Vlkolínec – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, Banská Bystri-

ca, Špania dolina, Bazilika Panny Márie na Starých Horách, HABAKUKY, 

značkované turistické trasy.

Výlety

Lyžiarsky 

výcvik

110 €

ZŠ II. stupeň

96 €
115 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

96 €
115 € 
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Lyžiarsky 

výcvik

95 €

20

Hotel sa nachádza v Demänovskej doline, v prekrásnom prostredí Národného parku 

Nízke Tatry. Vďaka krásnej prírode a všestranným športovým, ale aj kultúrnym mož-

nostiam v okolí je ideálnou dovolenkovou destináciou pre milovníkov prírody počas  

celého roka. Na vrchol Chopku sa dopravíte najmodernejšími lanovkami Funitel alebo  

15-miestnou kabínkou.

2, 3 lôžkové izby s možnosťou prístelky. Izby sú s vlastným sociálnym 

zariadením, WC, sprcha, TV. 

Kapacita: 90 pevných lôžok s možnosťou prístelkov.

reštaurácia, lobby bar, detské centrum, spoločenská miestnosť, konfe-

renčná miestnosť.

Priamo v hoteli sa nachádza detská zóna s lezeckou stenou, kde si 

všetci môžu vyskúšať svoje lezecké schopnosti, zahrať sa X-box, biliard, 

stolný futbal.  

Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, bobová 

dráha, rozprávkovo-náučný chodník Karkulka, Tarzánia, Tatralandia, 

Western city.

Výlety

ZŠ II. stupeň

92 €
110 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

80 €
99 € 
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Hotel sa nachádza v malebnom prostredí Strážovských vrchov v chránenej krajinnej ob-

lasti medzi obcami Belušské Slatiny a Mojtín. Mojtínsky kras, ležiaca v nadmorskej výške 

660 až 1010 m, poskytuje vychádzky po vyznačených turistických chodníkoch. Hotel 

svojim hosťom poskytuje komfort, kvalitné služby, výbornú stravu a ideálne podmienky 

na relax a zábavu.

2 lôžkové izby a bunky (2+2), všetky izby majú vlastné sociálne zaria denie 

a sprchovací kút, farebný TV so satelitom, telefón a mini bar. 

Kapacita: 87 lôžok a 7 prísteliek.                                                                                       

jedáleň, reštaurácia, spoločenská a školiaca miestnosť.                                                                           

futbalové ihrisko, tenisový kurt s umelým povrchom a antukovým povr-

chom, volejbalové, basketbalové a trávnaté ihrisko, detské ihrisko, altánok, 

vonkajší krb, ohnisko, biliard, stolný tenis, stolný futbal, trampolína, inter-

net, wellness centrum: sauna, masáže, vírivá vaňa, vnútorný bazén.    

Trenčiansky hrad, Bojnický zámok a ZOO, Drevený oltár v Rajeckej Lesnej, 

Čičmany, turistika.
Výlety

Autobusový výlet do Trenčína vrátane vstupného na Trenčiansky hrad: 12€/ osoba.
       (cena platí pri minimálnom počte 38 detí)

ZŠ II. stupeň

93 €
106 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

93 €
106 € 
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Hotel sa nachádza v krásnom prostredí Národného parku Nízke Tatry, v Bystrianskej doline,  

pod končiarmi vrchov Ďumbier a Chopok. Nadštandardný hotel na okraji obce Mýto pod Ďumbierom 

Vás zaujme svojou architektúrou a okolitou krásnou prírodou. Hotel svojim hosťom poskytuje vkusne 

zariadené izby, príjemné prostredie, pre oddych a zábavu ihriská, športovú halu, wellnes. 

Región ponúka nevyčerpateľné množstvo výletov, jaskyne, historické zaujímavosti, tradičnú ľudovú  

architektúru a prírodné krásy Tatier. Raňajky sú podávané formou bufetu teplých a studených jedál.

Stredisko poskytuje výborné lyžiarske podmienky počas celej zimnej sezóny, umelé zasnežovanie  

priamo v Mýte pod Ďumbierom aj na Táloch.

vkusne zariadené 2, 3 lôžkové izby a apartmány, všetky izby sú vybavené 

vlastným sociálnym zariadením, kúpeľňou, rádiom, televízorom  so satelit-

ným programom, minibarom, telefónom a trezorom, WI-FI.

Kapacita hotela: 106 lôžok.

reštaurácia, štýlová koliba, kongresové sály, salónik, terasa, bar.

Multifunkčná športová hala, stolný tenis, biliard, golfový trenažér, squash, 

tenisový kurt, ihrisko na loptové hry, bedminton, frolbal, speedminton, 

požičovňu bicyklov a jazda na koni. WELLNESS (3 sauny, parný kúpeľ,  

masážny bazén s vodopádom, jacuzzi, tropický dážď, vodná cesta. 

Jaskyňa mŕtvych netopierov, Bystrianska jaskyňa, Čiernohronská železnica, Lesnícky 

skanzen Vydrovo, jazda na koňoch, Tarzánia – lanová dráha.
Výlety

ZŠ II. stupeň

99 €
119 €

V cene:  

ubytovanie, plná penzia, (strava 5× denne), pitný režim.

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.

5 dní / 4 noci

6 dní / 5 nocí

MŠ, ZŠ I. stupeň

96 €
115 € 

Lyžiarsky 

výcvik

120 €

a koňoch, Tarzánia  lanová dráha.

ŠŠZŠZŠZŠZŠZŠ IIII IIIIIII. stustustustu ňpeňpeňpeňpeňpeň

99 € 5 dní / 4 noci

, ZŠ I. stupeň
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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 informácie 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!
Všetky hotely uvedené v našej ponuke vo všetkých smeroch vyhovujú predpísaným 
požiadavkám na realizáciu škôl v prírode, sú v nich vytvorené ideálne podmienky pre 
školské skupiny, na vyučovací proces, oddych, šport a zábavu.

Rezervácie do 31.10.2017:
Zarezervujte si školu v prírode do 31.10.2017:
Pri počte 25 detí 1 učiteľské dieťa je zdarma.
Zľava na jeden  výlet  počas školy v prírode je 50%.  
Ubytovanie a strava pre vášho zdravotníka je zdarma.

Postup pri zakúpení školy v prírode:
• informujte sa ohľadom voľných termínov:   

e-mail: atteam@atteam.sk, 0911 55 83 55, 0911 420 720.
• vybraný termín vám zarezervujeme na týždeň,  ďalším krokom je zaslanie objed-

návky e-mailom.
• na základe  vašej objednávky vám vystavíme zmluvu o obstaraní zájazdu,  ktorú 

potvrdí ZŠ aj  CK, a tým vybraný hotel a termín pre Vašu skupinu je zabezpečený. 

Výlet 
Počas ŠvP plánujete výlet do blízkeho okolia? 
CK vám vopred vypracuje cenovú ponuku na výlet a poskytne vám všetky informácie 
ohľadom ceny dopravy, vstupného, otváracích hodín. Pripravíme vám  celodenný 
program so všetkými informáciami.  

Autobusová doprava  
Na požiadanie vám vopred pripravíme cenovú ponuku na moderný klimatizovaný 
autobus s bezpečnostnými pásmi. Máme k dispozícii nové 50 a 52 miestne autobusy, 
prepravu zabezpečujú skúsení a zodpovední vodiči.

Ďalšie informácie
V prípade potreby vo všetkých zariadeniach zabezpečíme stravu pre celiatikov, diabe-
tikov aj pre alergikov.   
Ak vážne dôvody neumožnia nástup jednotlivca do ŠvP (choroba, vážne rodinné 
dôvody), peniaze budú v plnej hodnote vrátené.
Na požiadanie školy zabezpečíme kvalifikovaného zdravotníka za poplatok 300 €/ pobyt.

Legislatíva
V zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. A.T. team, s.r.o. pre prípad úpadku poisťuje  Generali 
Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na spoluprácu. 

Kolektív CK A.T.team

 

5 dní/ 4 noci
100 € na 10 detí

cenník ŠvP  
s bonusom

ŠvP  Belušské Slatiny 93 €

ŠvP Terchová 99 €

ŠvP Nízke Tatry 88 €

ŠvP Štiavnické Bane 99 €

ŠvP Západné Tatry** 96 €

ŠvP Zuberec*** 107 €

ŠvP Tále** 99 €

ŠvP Horehronie** 105 €

ŠvP Ždiar** 99 €

ŠvP Veľká Lomnica** 99 €

ŠvP Dedinky* 102 €

ŠvP Mlynky*** 113 €

ŠvP Makov*** 113 €

ŠvP Vrátna dolina*** 120 €

ŠvP Krpačovo** 105 €

ŠvP Donovaly** 106 €

ŠvP Jasná** 90 €

ŠvP Hotel Belušské Slatiny** 103 €

ŠvP Mýto*** 106 €
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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

Jarné prázdniny:

19. 2. - 23. 2. 2018 – Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

26. 2. - 2. 3. 2018 – Prešovský kraj, Košický kraj

5. 3. - 9. 3. 2018 – Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
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