Hotel***
Chopok-jasna
Kto by nepoznal Jasnú, nachádzajúcu sa na severnej a južnej strane
Chopku - druhého najvyššieho vrchu Nízkych Tatier. Ide o turistami
vyhľadávanú lokalitu, v centre ktorej nájdete trojhviezdičkový hotel
Ostredok***.Jeho krstnou mamou sa stala najúspešnejšia slovenská
olympionička zo ZOH 2010, Anastasiya Kuzmina, ktorá má v hoteli stálu
izbu so svojím menom.
Celková kapacita: 80 lôžok
Ubytovanie: komfotrné dvojposteľové izby až štvorposteľové izby s vlastným soc.
zariadením a priestranné apartmány
Vybavenie: priestranná reštaurácia, veľká spoločenská miestnosť, priestranna terasa
Tipy na výlety: Chopok (4 km), Vrbické pleso (2 km), Chata pod Ďumbierom (8 km),
Demänovská ľadová jaskyňa (3 km)

unikatne detske IHRISKO
Vtacik pri vrbickom plese

cena OD 125
Animacny program
Tyzden plny
hier
animacii a 20
Využite možnosť zabe

zpečiť si ho už za

/žiak/pobyt

Len pár minút od hotela

hrna
cena za
/ 4 noci

pobyt 5 dní
ŠvP
5x denne strava pri
m
nepretržitý pitný reži
ých a športových
nsk
- využívanie spoloče
nia
ade
zari
r.
priestorov rek
a zdravotníka
- pobyt pedagógov
tníka
o pedagóga a zdravo
- odmena pre každéh

Ponúkame rôzne pobytové balíčky "ušité" na mieru podľa Vašich predstáv. Bližšie informácie na 0905 649 068, ckfany@gmail.com alebo priamo v pobočke CK

Vila****
Tatranska Polianka
Vila HOREC je súčasťou hotelového komplexu hotela Hubert **** Vital
resort, ktorý sa nachádza v nádhernom tatranskom prostredí. Svojim
jedinečným bezkonkurenčným vybavením je priam predurčená
k stráveniu nezabudnuteľnej školy v prírode.
Celková kapacita: 40 lôžok
Ubytovanie: Komfortné, priestranné 2-4-posteľové izby s vlastnou kúpeľňou a WC.
Vybavenie: priestranná reštaurácia, spoločenská miestnosť, veľké trávnaté ihrisko,
vonkajší a vnútorný bazén, mini ZOO, priestranná plne vybavená
špeciálna herňa

GRÁTIS
denne vstup
do bazéna
mini zoo
herňa

ihrisko

Mini ZOO

Tipy na výlety: Štrbské pleso , Batizovské pleso, SKI muzeum
(8 km), Wild park Lomnica (8 km), Tricklandia (8km), symbolický
cintorín pri Popradskom plese (8 km), múzeum TANAP-u (9 km),
Obrovský vodopád (8 km)
Lyžovanie: SKI Lopušná dolina, Počet zjazdoviek: 2,
Stupeň náročnosti: 1 ľahká, 1 stredne náročná, Dlžka tratí: 1100 m

večerné kino

cena OD 125

Animacny program
Tyzden plny
hier
animacii a 20
Využite možnosť zabe

zpečiť si ho už za

/žiak/pobyt

hrna
cena za
/ 4 noci

pobyt 5 dní
ŠvP
5x denne strava pri
m
nepretržitý pitný reži
ých a športových
nsk
- využívanie spoloče
nia
ade
zari
r.
priestorov rek
a zdravotníka
- pobyt pedagógov
tníka
o pedagóga a zdravo
- odmena pre každéh

Ponúkame rôzne pobytové balíčky "ušité" na mieru podľa Vašich predstáv. Bližšie informácie na 0905 649 068, ckfany@gmail.com alebo priamo v pobočke CK

Relax hotel***
Nova Lesna
Relax hotel Eufória sa nachádza v malebnom prostredí Vysokých
Tatier v blízkosti dedinky Nová Lesná. Vďaka svojej polohe ponúka
výborné podmienky na turistické vychádzky do Vysokých,
Nízkych a Belianskych Tatier.
Celková kapacita: 80 lôžok
Ubytovanie: Komfortné dvojposteľové izby až štvorposteľové izby s vlastným soc.
zariadením
Vybavenie: štýlová panoramatická reštaurácia, lobby bar, letná terasa,
zimná záhrada, wellness, kongresová miestnosť, stolný tenis, biliard, tenisový kurt, priestranná trávnatá plocha pred hotelom, detský kútik, bazén
v ned‘alekom hoteli
GRÁTIS
Tipy na výlety: lanovka na Skalnaté pleso (7,5 m), zastávka tatranskej
denne využívanie multifunkčnéželeznice (100 m), Starý Smokovec- Hrebienok (3,5 km), Belianska jaskyňa
ho ihriska
(17,4 km), Chodník korunami stromov (18,6 km) ,Wild park Lomnica
1 x opekačka
(7 km), Tricklandia (3,8 km)
pre pedag.
1x vstup do
Lyžovanie: SKI TATRANSKA LOMNICA – 15 zjazdoviek rôznej náročnosti,
umelé zasnežovanie

cena OD 130
Animacny program
Tyzden plny
hier
animacii a 20
Využite možnosť zabe

zpečiť si ho už za

/žiak/pobyt

vírivky a sauny
pre pedag.
denne káva +
zákusok

na
cena za/ 4hr
noci

pobyt 5 dní
ŠvP
5x denne strava pri
m
nepretržitý pitný reži
ých a športových
nsk
- využívanie spoloče
nia
ade
zari
r.
priestorov rek
a zdravotníka
- pobyt pedagógov
tníka
o pedagóga a zdravo
- odmena pre každéh

100 m od hotela

Ponúkame rôzne pobytové balíčky "ušité" na mieru podľa Vašich predstáv. Bližšie informácie na 0905 649 068, ckfany@gmail.com alebo priamo v pobočke CK

Hotel
:

demanovska dolina
Hotel RiverSide sa nachádza bezprostredne pri vstupe do Demänovskej
ľadovej jaskyne, obklopený nádhernou tatranskou prírodou a je situovaný
na brehu riečky Demänovka. Hotel Riverside poskytuje dokonalú
príležitosť k ničím nerušenému oddychu.
Celková kapacita: 80 lôžok
Ubytovanie: RiverSide ponúka ubytovanie v priestranných izbách a apartmánoch
s vlastným soc. zariadením s výhľadom na krásnu tatranskú prírodu.
Vybavenie: reštaurácia s chutným jedlom, vonkajšie detské ihrisko, kryté posedenie
s grilom pri riečke, ihrisko vhodné na futbal basketbal alebo tenis, zastávku autobusu
vzdialenú 10 m, detský kútik, spoločenská miestnosť so stolným tenisom a air hockey,
mini wellnes – infra sauna, fínska sauna, vlastný autobus pre organizovanie výletov
Tipy na výlety: Demänovská ľadová jaskyňa (100 m), Demänovská jaskyňa slobody (2
km), Lyžiarské stredisko Jasná Nízke Tatry (4.5 km),
Liptovský Mikuláš (12 km), Aqua Park Tatralandia (12 km)

cena OD 125
Animacny program
Tyzden plny
hier
animacii a 20
Využite možnosť zabe

zpečiť si ho už za

/žiak/pobyt

hrna
cena za
/ 4 noci

pobyt 5 dní
ŠvP
5x denne strava pri
m
nepretržitý pitný reži
ých a športových
nsk
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ade
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r.
priestorov rek
a zdravotníka
- pobyt pedagógov
tníka
o pedagóga a zdravo
- odmena pre každéh

Ponúkame rôzne pobytové balíčky "ušité" na mieru podľa Vašich predstáv. Bližšie informácie na 0905 649 068, ckfany@gmail.com alebo priamo v pobočke CK

Villa***
Stara lesna
Novopostavená VILLA DOMINO*** s rodinnou atmosférou sa nachádza
v chatovej - rekreačnej oblasti Stará Lesná v nádhernom prostredí
Vysokých Tatier. Tatranská Lomnica je vzdialená 1,5 km.
Celková kapacita: 35 lôžok
Ubytovanie: Útulne a moderne zariadené dvoj až trojposteľové izby so sprchou a WC.
Vybavenie: jedáleň (40 miest), priestranná spoločenská miestnosť, v blízkosti oddychový park a detské ihrisko, soľná jaskyňa 50m od hotela, vnútorný bazén v hoteli Kontakt
Tipy na výlety: lanovka na Skalnaté pleso (3 m), múzeum TANAP-u (3 km), múzeum
SKI (3 km),zastávka tatranskej železnice (100 m), Starý Smokovec (6 km), Belianska
jaskyňa (9,4 km , Chodník korunami stromov (16,8 km), Starý Smokovec – Hrebienok (5,5
km), Wild park Lomnica (5 km), Tricklandia (5 km)

cena OD 125
Animacny program
Tyzden plny
hier
animacii a 20
Využite možnosť zabe

zpečiť si ho už za

/žiak/pobyt

300 m od vily

hrna
cena za
/ 4 noci

pobyt 5 dní
ŠvP
5x denne strava pri
m
nepretržitý pitný reži
ých a športových
nsk
- využívanie spoloče
nia
ade
zari
r.
priestorov rek
a zdravotníka
- pobyt pedagógov
tníka
o pedagóga a zdravo
- odmena pre každéh

Ponúkame rôzne pobytové balíčky "ušité" na mieru podľa Vašich predstáv. Bližšie informácie na 0905 649 068, ckfany@gmail.com alebo priamo v pobočke CK

Horsky hoteL***

MAKOV
Horský hotel Hájenka sa nachádza na úpätí svahu malebného vrchu
Veľký Javorník. Kombinácia okolitej prírody a ponúkaných služieb je
priamo stvorená pre školy v prírode.
Celková kapacita: 55 lôžok
Ubytovanie: Hotel disponuje komfortne zariadenými ( v tradičnom horskom štýle) ,
dvoj až štvorposteľovými izbami so samostatným sociálnym zariadením.
Vybavenie: Štýlová horská reštaurácia s domácou kuchyňou, kaviareň, hotelový wellness,
destské ihrisko so šmykľavkami, hojdačkami, osvetlené multifunkčné ihrisko priamo pred
hotelom, priestranná trávnatá plocha.
Lyžovanie: Horský hotel Hájenka*** leží priamo na hlavnej zjazdovke rodinného lyžiarskeho strediska
Kasárne – Javorníky. Stredisko disponuje s dvomi zjazdovkami s celkovou dĺžkou tratí 1,4 km. Hlavná
zjazdovka je umelo zasnežovaná a osvetlená, samozrejmosťou je fun park pre malé deti a menší vlek pre
začiatočnikov.

cena OD 127
Animacny program
Tyzden plny
hier
animacii a 20
Využite možnosť zabe

zpečiť si ho už za

/žiak/pobyt

hrna
cena za
/ 4 noci

pobyt 5 dní
ŠvP
5x denne strava pri
m
nepretržitý pitný reži
ých a športových
nsk
- využívanie spoloče
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ade
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r.
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a zdravotníka
- pobyt pedagógov
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- odmena pre každéh

Ponúkame rôzne pobytové balíčky "ušité" na mieru podľa Vašich predstáv. Bližšie informácie na 0905 649 068, ckfany@gmail.com alebo priamo v pobočke CK

PENZION***
TATranska lomnica
Rodinný penzión svojou polohou v centre Tatranskej Lomnice je
ideálnym miestom pobytu najmä pre tých, ktorí vyhľadávajú ubytovanie
v príjemnom prostredí s domácou atmosférou.
Celková kapacita: 55 lôžok
Ubytovanie: Pohodlné a príjemné ubytovanie s výhľadom na panorámu Vysokých
Tatier a Lomnický štít v dvoj - trojlôžkových izbách (každá izba má kúpeľnu a WC)

Vybavenie: štýlová reštaurácia, veľké trávnaté plochy na športové aktivity priamo
pri penzióne, priestranná herňa s biliardom, stolným tenisom a stolným futbalom, bazén
len 50 m od penziónu v neďalekom hoteli Urán
Tipy na výlety: lanovka na Skalnaté pleso (500 m), múzeum TANAP-u (400 m), múzeum SKI (50 m),zastávka tatranskej železnice (100 m), Starý Smokovec (6 km), Belianska
jaskyňa (7,4 km), Chodník korunami stromov (13,8 km) ,Wild park Lomnica, Tricklandia
(6 km)

cena OD 125
Animacny program
Tyzden plny
hier
animacii a 20
Využite možnosť zabe

zpečiť si ho už za

/žiak/pobyt

hrna
cena za
/ 4 noci

pobyt 5 dní
ŠvP
5x denne strava pri
m
nepretržitý pitný reži
ých a športových
nsk
- využívanie spoloče
nia
ade
zari
r.
priestorov rek
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Ponúkame rôzne pobytové balíčky "ušité" na mieru podľa Vašich predstáv. Bližšie informácie na 0905 649 068, ckfany@gmail.com alebo priamo v pobočke CK

penzion***
ZDIAR
Novopostavený Penzión Patrik sa nachádza v rázovitej goralskej obci
medzi Belianskymi Tatrami, ktoré patria k najkrajším častiam Vysokých
Tatier a Spišskou Magurou.
Celková kapacita: 50 lôžok
Ubytovanie: Komfortné dvojposteľové izby až štvorposteľové izby s vlastným soc.
zariadením a priestranné apartmány

Vybavenie: priestranná reštaurácia, záhrada s grilom, slnečná terasa, bazén
v nedalekom penzióne

Tipy na výlety: Chodník korunami stromov (5,7 km), Belianska jaskyňa (7,9 km),
múzeum Ždiarsky dom (500m), náučný chodník Monkova dolina (200 m)
Lyžovanie: Penzión Patrik *** leží iba pár metrov od lyžiarskeho strediska SKi Strachan . Stredisko
disponuje dvomi zjazdovkami s celkovou dĺžkou tratí 3,7 km. Zjazdovky sú denne udržiavané a umelo
zasnežované počas celej zimy s večerným osvetlením. Samozrejmosťou je fun park pre malé deti a
menší vlek pre začiatočnikov, ako aj detský areál s dreveným domčekom a hojdačkami, sprístupnený
aj v zime.

cena OD 135
Animacny program
50 m od penziónu

Tyzden plny
hier
animacii a 20
Využite možnosť zabe

zpečiť si ho už za

/žiak/pobyt
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Ponúkame rôzne pobytové balíčky "ušité" na mieru podľa Vašich predstáv. Bližšie informácie na 0905 649 068, ckfany@gmail.com alebo priamo v pobočke CK

HoteL***
tatranska strba
Hotel Rysy*** sa nachádza v malebnom prostredí Vysokých Tatier, v
horskej obci Tatranská Štrba. Poloha hotela je dobrým východiskovým
bodom na výlety do celých Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Levoče, termálnych kúpalísk, skanzenov a neďalekých jaskýň.

Celková kapacita: 90 lôžok
Ubytovanie: Dvoj - až štvorposteľové izby s vlastným sociálnym zariadením

Vybavenie: priestranná reštaurácia, kaviareň, letná terasa s krbom, kongresové a
školiace miestnosti, relaxačné centrum s hydromasážnym bazénom,trávnatá plocha na
športové hry, biliard, stolný tenis
Tipy na výlety: AquaCity Poprad (20 km, pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca na
Hrebienok (16 km), skanzen Pribylina (27 km), Važecká jaskyňa, 10 km) či Vodopád Skok
(11 km), areál na Štrbskom Plese ( 8 km ) ,lén pár krokov pozemná žubačky na Štrbské
pleso ( 8 km )

cena OD 125
Animacny program
Tyzden plny
hier
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Využite možnosť zabe

zpečiť si ho už za
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Ponúkame rôzne pobytové balíčky "ušité" na mieru podľa Vašich predstáv. Bližšie informácie na 0905 649 068, ckfany@gmail.com alebo priamo v pobočke CK

relax hotel***
Liptovsky jan
Rekondično rehabilitačné zariadenie Relax Hotel*** Avena je situované
v krásnom a tichom horskom prostredí Jánskej doliny neďaleko obce
Liptovský Ján. Toto územie sa nachádza v malebnej scenérii Národného
parku Nízke Tatry, zo severnej strany v Jánskej doline, ktorá je jednou
z najkrajších nízkotatranských dolín.
Celková kapacita: 80 lôžok
Ubytovanie: Ubytovanie je zabezpečené v komfortných dvojlôžkových, trojlôžkových
a rodinných izbách, každá s vlastným sociálnym zariadením a vybavením.

GRÁTIS

denne vstup
do hotelového
bazéna
1x za pobyt
športová hala
v hoteli
Alexandra****

Vybavenie: kongresová sála, multifunkčné ihrisko,

vnútorný bazén, počítačová herňa (Playstation 1, 2,), detský kútik,
stolný futbal, stolný tenis, šípky, biliard, športová hala, multifunkčné
ihrisko v neďalekom hoteli Alexandra
Tipy na výlety: Stanišovká jaskyňa, múzeum Liptovskej dedinyPribylina (20 km), skanzen Vlkolínec, Keltské nálezisko Havránok,
Mini Slovensko, podzemie pod vežami „ Mincovníčkovo

cena OD 145

Animacny program
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Ponúkame rôzne pobytové balíčky "ušité" na mieru podľa Vašich predstáv. Bližšie informácie na 0905 649 068, ckfany@gmail.com alebo priamo v pobočke CK

horsky Hotel**
RACkova dolina
Horský hotel Orešnica** sa nachádza v oblasti Západných Tatier (910
m.n.m.), v ústí jednej z najkrajších dolín - Račkovej doliny. Poloha horského hotela zabezpečuje pre návštevníkov krásne turistické vychádzky.
Celková kapacita: 50 lôžok
Ubytovanie: Komfortné dvoj - až štvorposteľové izby s vlastným soc.
zariadením a priestranné apartmány

Vybavenie: priestranná reštaurácia, lobby bar, letná terasa s jazierkom,
spoločenská miestnosť, učebňa s kapacitou 50 miest, tenisový kurt, mini
ZOO, priestranná trávnatá plocha na šport. aktivity priamo pred hotelom.

Tipy na výlety: múzeum liptovskej dediny v Pribyline (4 km) , skanzen
Vlkolínec, keltské nálezisko Havránok, podzemie pod vežami „ Mincovníčkovo – Liptovský Ján (23 km), plavecký bazén 25m v hoteli Alexandra
- Liptovský Ján

GRÁTIS

1x vstup do
bazéna v hoteli
Alexandra v
Liptovskom Jáne

cena OD 125
Animacny program
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Mini ZOO
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Ponúkame rôzne pobytové balíčky "ušité" na mieru podľa Vašich predstáv. Bližšie informácie na 0905 649 068, ckfany@gmail.com alebo priamo v pobočke CK

penzion***
ZUBEREC
Penzión JOSU*** je podhorský hotel v Západných
Tatrách – Roháčoch. V lete sú Západné Tatry - Roháče obľúbenou
turistickou i relaxačnou destináciou.
Celková kapacita: 70 lôžok
Ubytovanie: Komfortné dvoj až štvorposteľové izby s vlastným soc. zariadením.
Vybavenie: priestranná reštaurácia, kaviareň, letná terasa s krbom, altánok , relaxačné
centrum, trávnatá plocha na športové hry, 4 bowlingové dráhy, biliard, stolný tenis,
stolný futbal, tenisový kurt, krytý hotelový bazén s protiprúdom
Tipy na výlety: Oravský hrad (30 km), Oravská priehrada
(30 km), múzeum Oravskej dediny (2,7 km),Brestovská jaskyňa
(5 km), Havránok (14,8 km), Liptovská Mara (17,4 km)

GRÁTIS
2 x vstup
do bazéna
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penzion**
Liptovska Teplicka
Penzión Dolinka sa nachádza v tichšej časti na konci obce Liptovská
Teplička, ktorá je vrchársku dedinou goralského typu. Nachádza sa na
severnom úpätí Kráľovej hole v najjuhovýchodnejšom
kúte Liptovskej kotliny.

Celková kapacita: 60 lôžok
Ubytovanie: Moderne a pohodlne zariadené dvojposteľové izby až štvorposteľové izby
s vlastným soc. zariadením a priestranné apartmány.

Vybavenie: priestranná reštaurácia, kaviareň, školiaca miestnosť, hotelový wellness,
bowling, priestranná trávnatá plocha

Tipy na výlety: • Náučný chodník okolím Liptovskej Tepličky vás prevedie 6 km
dlhou trasou s deviatimi zástavkami. Každá z nich je venovaná inej pozoruhodnej oblasti
– Národnému parku Nízke Tatry, mokradiam, lesom, Považskej lesnej železnici, rastlinstvu, živočíchom a, samozrejme, aj tradičnému životu v obci. • Návšteva BIOfarmy
s ukážkami dojenia a výroby syrov
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HOtel**
KRPACOVO
V malebnom prostredí Krpáčovskej doliny na južnej strane Nízkych
Tatier Vás očakáva a na Vašu návštevu sa teší HORSKÝ HOTEL HYDRO KRPÁČOVO. Nechýbajú ani športoviská pre deti, volejbalové ihriská. Večery
pri táboráku s hviezdnatou oblohou a voňajúcim horským vzduchom
patria k zážitkom na ktoré sa nezabúda.
Celková kapacita: 108 lôžok
Ubytovanie: Komfortné dvojposteľové izby až štvorpostelové izby s vlastným soc.
zariadením a priestranné apartmány.

Vybavenie: priestranná reštaurácia, lobby bar, letná terasa s jazierkom, spoločenská
miestnosť, stolný tenis, stolný futbal, šípky, priestranná trávnatá plocha na športové
aktivity priamo pred hotelom, volejbalové ihrisko
Tipy na výlety: Demänovská ľadová jaskyňa (15 km), Bystrinska jaskyňa, jaskyňa
mŕtvych netopierov (11 km), horehronské múzeum v Brezne (14 km), čiernohorská
železnička (22 km), Ľupčiansky hrad (30 km)
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Penzion***
pieniny
Penzión Pieniny sa nachádza v obci Lesnica, priamo pod Pieninskými
skalami. V roku 2015 bol penzión zrekonštruovaný a zatraktívnený
pre služby zákazníkov.
Celková kapacita: 100 lôžok
Ubytovanie: Príjemne zariadené dvojposteľové izby až štvorposteľové
apartmány s vlastným soc. zariadením.

Vybavenie: priestranná reštaurácia s terasou, lobby bar, goralská koliba, konferenčná miestnosť, trávnaté detské ihrisko priamo pred hotelom,
vnútorný bazén
Tipy na výlety: splav Dunajca (5 km), pieninský národný
park (6,6 km), Červený kláštor, výstup na Tri koruny, návšteva
poľského mestečka Szczawnica
Lyžovanie: SKI VYSNE RUZBACHY - počet zjazdoviek : 4 x tatrapoma, náročnosť:
ľahká, stredne ľahká,dlžka tratí:2,4 km , umelé zasnežovanie
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Hotel**
SLOvensky raj
Hotel a relaxcentrum PLEJSY sa nachádza v prekrásnej prírode horskej
turistickej a lyžiarskej oblasti Malého Slovenského raja a Spiša.
Celková kapacita: 100 lôžok
Ubytovanie: Komfortné dvojposteľové izby až štvorposteľové apartmány s vlastným
sociálnym zariadením.
Vybavenie: priestranná reštaurácia, letná terasa s krbom, kongresová miestnosť,
menšie školiace miestnosti, bowling, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko s preliezkami,
hojdačkami a pieskoviskom priamo pred penziónom, biliard, krytý bazén s protiprúdom

GRÁTIS
denne vstup
do bazéna
využívanie
multifunkčného
ihriska
1 x opekačka

Tipy na výlety: gotický kostolík (11 km), Spišský hrad (13,8 km),
Kojšovská hoľa (5,5 km), kaštieľ Markušovce (19,6 km), ZOO Spišská
Nová Ves
Lyžovanie: SKI PLEJSY - Celý areál je mechanicky zasnežovaný a upravovaný, čo

umožňuje predĺži sezónu až do jarných mesiacov, kedy už väčšina zimných stredísk
na Slovensku ukončila prevádzku. 9 zjazdoviek (celková dĺžka: 10 km), 8 vlekov,
1 dvojsedačková lanová dráha (dĺžka: 1863 m).
Vzdialenosť od hotela : 0 m.
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