
2.ročník: 
Penzión Pieniny v obci Lesnica 
Triedy: 2.L, 2.M, 2.Z, 2.Ž 

Termín: 25.5.2020 – 29.5.2020 

Miesto: Penzión Pieniny v obci Lesnica, priamo pod Pieninskými skalami 

Pobyt: 5 dni/4 noci 

 doprava 

 5-krát denne strava (2-krát večera v prírode – opekačka), 

 nepretržitý pitný režim, 

 využívanie spoločenských a športových priestorov rekreačného zariadenia, 

 každý deň vstup do bazéna, 

 1-krát výlet autobusom do Červeného kláštora, 

 1-krát diskotéka. 

 

 
 

Ubytovanie:  

 príjemné zariadené dvojposteľové izby až štvorposteľové apartmány s vlastným 

sociálnym zariadením 

Vybavenie:  

 priestranná reštaurácia s terasou, lobby bar, goralská koliba, konferenčná miestnosť, 

trávnaté detské ihrisko priamo pred hotelom, vnútorný bazén 

 

 

4.ročník: 
Penzión Sidorovo-pri Ružomberku 

Popis:  Novozrekonštruovaný rodinný penzión Sidorovo sa nachádza priamo pod Vlkolíncom (UNESCO), 

5 km od SKIPARKU Ružomberok, 15 km od termálneho kúpaliska Gino Paradise Bešeňová a 20km od 

strediska Donovaly, ponúka domácu stravu a súkromie. 

 



 
 

Ubytovanie    2- 6 lôžkové izby s možnosťou prístelky, vlastné sociálne zariadenie, TV + SAT, wifi. 

Vybavenie   spoločenská a prednášková miestnosť (s audiotechnikou) s možnosťou spoločenských hier 

v budove ubytovania. Vonkajšie priestory penziónu poskytujú letnú terasu, ihrisko pre deti 

s trampolínou, kolotočom, hojdačkou. Volejbalové ihrisko, detský záhradný park, jazierko s rybami, 

stolný tenis, šípky, bicykle pre všetky vekové kategórie. 

 
5. a 6.ročník 
Penzión *** Chata Pieniny 

 
 

Ubytovanie- Ubytovanie je zabezpečené v 2 lôžkových izbách (pevné lôžka), možnosť prístelky 

(vyťahovacie lôžko), s vlastným sociálnym zariadením.  

 

Vybavenie-  V zariadení je hotelová reštaurácia, konferenčná miestnosť, salónik, letná terasa, goralská 

koliba, 2 x piknikové sedenie, vnútorný bazén, wellness- sauny, ochladzovací bazén, minifitnes, detské 

športové stredisko: plážový volejbal, tenisový kurt, viacúčelové ihrisko, hojdačky, preliezačky. 

Bonus- 2 x vstup do bazéna, 2 x večera v prírode (guláš, opekačka), raňajky formou bufetových stolov 
 

 

7.-9.ročník (podľa záujmu) 
Hotel Čingov *** Slovenský raj 



 
 

Ubytovanie- Ubytovanie je zabezpečené v 2 až 3 lôžkových izbách (pevné lôžka), možnosť prístelky 

(rozťahovacie kreslo, rozťahovací gauč), s vlastným sociálnym zariadením.  

Vybavenie- V zariadení je hotelová reštaurácia, kaviareň s krbom, wifi, letná terasa, stolný tenis, 

detské ihrisko, trávnatá plocha na loptové hry, ohnisko 

Bonus- Spoločenská miestnosť, elektronické hry, stolný futbal, šípky, spoločenské hry 
 

 


