
 

ŠKOLA V PRÍRODE- 2.ročník 

PENZIÓN DOLINKA – LIPTOVSKÁ TEPLIČKA 

pod Kráľovou hoľou – Liptov / Nízke Tatry 

 

Penzión pod  úpätím Kráľovej hole,  obklopený krásnou prírodou v malebnej goralskej  dedinke 

Liptovská Teplička,  na rozhraní Liptova,  Vysokých Tatier a Spiša  vzdialený od Košíc  cca 148 km 

 

   BIO FARMA         

 

          zemiakové pivničky  
 

Ubytovanie kapacita 42 lôžok + cca 17 prísteliek,  veľmi pekne a novo  zariadené   dvojlôžkové  izby s 

možnosťou prístelky ,  vybavené kúpeľňou so sprchou a WC, TV , niektoré izby sú  mezonetového typu  

 

Vybavenie   reštaurácia, spoločenská miestnosť s dataprojektorom , vhodná aj na diskotéky a iné 

aktivity, bowling   

- wellness  centrum   - sauna, vírivka, oddychová časť, fitness centrum  

- detské ihrisko,  turistické značkované chodníky, náučný chodník v okolí,   lúky a pasienky vhodné 

na rôzne hry a športové činnosti,  v blízkosti sa nachádza  futbalové ihrisko, ktoré je možné  

bezplatne využívať  
 

 

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ  

-  exkurzia biofarmy v Liptovskej Tepličke,  ovečky, hovädzí dobytok , ochutnávka a predaj bio    

    výrobkov z ovčieho a kravského mlieka / cena 1.00 Eur / žiak 

- v penzióne Dolinka ukážka spracovania vlny a ľanu „tetkami „ z Liptovskej Tepličky  za 1,00/ žiak 

- náučný chodník okolo Liptovskej Tepličky  

- prehliadka Teplickej izby, zrubových domov a zemiakových pivničiek typických pre obec 

- Važecká jaskyňa 
  



 

ŠKOLA V PRÍRODE- 4.ročník  

   VILLA SIESTA - NOVÝ SMOKOVEC 

VYSOKÉ TATRY  

 

Popis  hotel sa nachádza v tatranskej osade Smokovce v časti Nový Smokovec, v pokojnom prostredí, 

neďaleko stanice TEŽ,   pozemná lanovka na Hrebienok sa nachádza cca 500 m od Villy Siesta.  V 

blízkosti sa nachádza detské ihrisko a ihrisko, ktoré slúži pre loptové hry  

(verejné ihriská )  

 
 

Ubytovanie    dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky +  3 apartmány  všetky izby  vybavené kúpeľňou 

so sprchou a WC, TV ,  wifi  zdarma v celom objekte, celková kapacita 78 lôžok s prístelkami  

Vybavenie   2x reštaurácia s kapacitou pre 70 resp. 50 osôb,   wellness centrum, 50% zľava na vstup 

do bazéna v blízkom hoteli 
 

  

 Tipy na výlety    

 -  Tricklandia v Starom Smokovci - (trick art * umenie ilúzii ) 

- SKI múzeum, múzeum TANAP a botanická záhrada v Tatranskej Lomnici  

- turistické chodníky v blízkom okolí: Hrebienok, Studenovodské vodopády, chodník do Tatranskej 

Lomnice,  

- Belianska jaskyňa 

- Wild Park  Resort vo Veľkej Lomnici – vzdelávacie a  relaxačné centrum určené na spoznávanie 

nielen ohrozených druhov zvierat,  komentované prehliadky,  osobný konta so zvieratkami                  
 

  



 

Škola v prírode- 2.stupeň 

Hotel Telgárt, Telgárt – Kráľova hoľa 

 

 
 
 

Poloha:   Kráľova hoľa, obec Telgárt 

 

Ubytovanie: Hotel Telgárt – zrekonštruované 2, 3, 4 a 6 lôžkové izby  
   (s prístelkami), niektoré izby sú 2 a 3 izbové suity, s vlastným   

   sociálnym zariadením 

 

 
Vybavenie: hotelová reštaurácia, spoločenská miestnosť, wifi, TV, dataprojektor, 

viacúčelová sála (možné využiť aj ako telocvičňu), kinosála s pódiom, 

herňa – stolný tenis, stolný futbal, spoločenské hry, hotelový bazén, 
sauna, tenisový kurt, futbalové ihrisko, viacúčelové obecné ihrisko, 

ohnisko 

    
Možnosti:  výlety do okolia: Dobšinská ľadová jaskyňa, Kráľova hoľa, prameň  

   Hrona, telgártsky viadukt, minizoo, meteorologická stanica 

 

 
BONUSY POČAS POBYTU: 

 

* 3 x počas pobytu vstup do bazéna (1 hod.) 
* 1 x počas pobytu opekačka 

* využívanie ihrísk a spoločenských priestorov hotela 

 
 
 


