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ŠKOLY
V PRÍRODE

PLAVECKÉ KURZY A LYŽIARSKE VÝCVIKY

CK SLNIEČKO

WWW.CKSLNIECKO.SK

Vážení pedagógovia, milí žiaci!
CK Slniečko je najväčšou detskou cestovnou
kanceláriou na Slovensku. Už 26 rokov Vám
prinášame možnosť prežiť nádherné chvíle
v školách v prírode v starostlivo vybraných
komfortných hoteloch, penziónoch
a rekreačných strediskách v najkrajších
slovenských lokalitách. Aj v roku 2022 sme
pre Vás pripravili pestrú a veľmi kvalitnú
ponuku škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov
a plaveckých kurzov s komplexnými
doplnkovými službami, ktoré sú zárukou
Vašej všestrannej spokojnosti. Nech sa páči,
prezrite si našu ponuku, vyberte „Váš ideál“
a to ostatné zariadime už my. Využite naše
dlhoročné skúsenosti, komfort
pri organizovaní a garanciu poskytovania
služieb na vysokej úrovni!
Vaša CK Slniečko - vždy o krok vpred!
PRE PE
ODMENA AŽ 100€

DAGÓGA S BALÍK

0 SPOKOJN
VIAC AKO 200 00

OM SLNIEČKO+

ÝCH KLIENTOV

V základnej cene uvedenej pri každej ŠvP
je zahrnuté: ubytovanie, strava 5x denne,
pitný režim, 1 dospelý grátis na 10 detí,
darček pre každého účastníka ŠvP, DPH.

Zdravotník: Nemáte vlastného
zdravotníka do ŠvP? No problem :-) My
Vám ho zabezpečíme vrátane lekárničky
za 390€ na celý pobyt.

Animačný program: Neváhajte
nad animačným programom s CK
Slniečko! Využite možnosť zabezpečiť si
ho už od 40€/žiak a Vaša ŠvP hneď
dosiahne iný level! Starostlivosť o Vaše
deti od 14:00 do 21:00 preberajú naši
animátori s každoročne novými
zaujímavými aktivitami a kompletným
materiálom potrebným na ich realizáciu.
Do našich animátorov sa zamilujete :-)

Doprava: S autobusovou dopravou si
nelámte hlavu! Odvezieme Vás
modernými klimatizovanými autobusmi
vybavenými bezpečnostnými pásmi.
S cenou, kvalitou dopravy a prístupom
pána šoféra budete spokojní. Vyžiadajte
si od nás cenovú ponuku!

Slniečko plus: Našou špecialitou je
obľúbený bonusový balíček Slniečko plus.
Za príplatok len 13€/žiak získate odmenu
100€ na 10 platiacich detí a atraktívny
fakultatívny výlet v ŠvP. V prípade
objednania služby Slniečko+ pri počte
nižšom ako 40 platiacich detí,
objednávateľ doplatí za výlet paušálnu
sumu 5€/chýbajúce dieťa do počtu 40.
Poistenie: Pre Váš maximálny komfort
a pokoj v ŠvP Vám zabezpečíme
komplexné cestovné poistenie ECP
(poistenie storna, úrazové poistenie,
poistenie prerušenia cesty, poistenie
zodpovednosti za škodu) za cenu 2,89€/
žiak/pobyt.

Zľava za skorý nákup: Neváhajte
s rezerváciou ŠvP! Nepremeškáte šancu
získať Váš ideálny termín a miesto ŠvP.
A k tomu získate automaticky zľavu za
skorý nákup vo výške 20€/žiak. POZOR!
Platí pre rezervácie jarných ŠvP
do termínu 15.12.2021.
Zľava za vernosť: Ak nestihnete
do 15.12.2021 využiť zľavu za skorý nákup
a Vaša škola využila služby našej CK
v rokoch 2018 až 2021, získate od nás
zľavu 10€/žiak.

26 ROKOV NA TRH

U!

DUCHONKA - SLNIE

ČKO

COVID

GARANCIE

OD

106€
Penzión Slniečko je zárukou ideálnej školy
v prírode! Je vhodný pre všetky vekové
kategórie. Uspokojí aj tú najnáročnejšiu
klientelu.
Lákadlom penziónu je perfektná lokalita, ústretový
personál, výborná strava, skvelý vonkajší areál
s bazénom, univerzálnym ihriskom, altánkom,
trampolínou a ďalšími atrakciami pre deti.

DUCHONKA - FORT
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Slniečko plus.

UNATO

OD

96€
Penzión Fortunato na Duchonke je
zaujímavé miesto pre kvalitnú školu
v prírode! Je ideálny predovšetkým pre deti
1.stupňa ZŠ, ale aj deti MŠ.
Budete spokojní s útulným interiérom
a aj príjemným exteriérom nášho penziónu.

ČERTOV - FRANTIŠ

EK

OD

109€
Perfektné rekreačné stredisko
v prekrásnom, ničím nerušenom horskom
prostredí pohoria Javorníky.
V hoteli, s krytým bazénom a peknou panorámou
vzdialenom len 25km od Púchova, deti
i pedagógovia ocenia priestor, kvalitné ubytovanie,
výbornú stravu a ústretový personál.

TÁLE

OD

106€
Táto naša škola v prírode je ideálne miesto
na hodnotné aktivity pre deti a pedagógov.
Nájdete tu ubytovanie v krásnom a čistom horskom
prostredí v hotelových izbách s celkovou kapacitou
47 lôžok, výbornú kuchyňu a pekný okolitý areál
v blízkosti penziónu.

TRUBÁRKA

OD

116€
Trenčín je jedno z troch najstarších
slovenských miest a je prirodzeným
geografickým centrom stredného Považia.
Práve tu začína bývalá chata Odevák písať novú
etapu ako chata Trubárka. Nachádza sa v časti
Kubrica. A prečo Trubárka? Trubárka je chránená
krajinná oblasť nad Kubranskou dolinou.
Je miestom, kde pramení Kubranský potok. Chata
je v lone krásnej prírody a tak si od prírody
prepožičiame pre chatu meno.
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CHVOJNICA

LIPTOVSKÝ JÁN

OD

102€

OD

112€

Táto naša škola v prírode leží v miernom
pásme a v nadmorskej výške 618m. Ideálne
miesto na hodnotné aktivity pre deti
a pedagógov v škole v prírode.
Nájdete tu ubytovanie v krásnom a čistom horskom
prostredí v hotelových izbách a zrubových chatkách
s kapacitou 98 lôžok, výbornú kuchyňu, športoviská
v areáli hotela a krytú športovú halu.

Penzión Moravica sa nachádza v Národnom
parku Nízke Tatry v srdci Liptova
v malebnej obci Liptovský Ján,
s bohatými možnosťami aktivít pre skvelú školu
v prírode.

KYSUCE

DUCHONKA - JAZM

ÍN

OD

106€

OD

106€
Penzión Jazmín je vhodný na školu
v prírode.
Svojou optimálnou kapacitou je predurčený
pre ucelené školské kolektívy. Rekreačné zariadenie
sa nachádza v krásnom lesnom prostredí len pár
desiatok metrov od známej vodnej nádrže
Duchonka pri Topoľčanoch.

Krásne miesto na severe Slovenska,
na Kysuciach, neďaleko Čadce!
Komfortne zariadený, veľmi pekný penzión Severka
s rozľahlým a oploteným areálom, zabezpečeným
kamerovým systémom. Už pri vystúpení z autobusu
sa začnete usmievať :-). Krásne izby, milý personál,
chutná strava, vonkajší bazén, výborné ihrisko,
čerstvý vzduch, široká paleta možných výletíkov ideálna kombinácia pre dokonalú školu v prírode!
Škoda ďalších slov - skrátka nádhera!

HRONEC
RADAVA - IVETA

OD

106€

OD

Rekreačné zariadenie Poniklec leží
v horehronskej oblasti len pár kilometrov
od Brezna. Panenská príroda Veporských
vrchov ponúka široké možnosti na výlety.
Z vyšších vrchov sa Vám naskytne panoramatický
výhľad na Nízke Tatry. Samotné zariadenie má
rozsiahly areál, ktorého súčasťou je aj tenisový kurt
a ihrisko pre loptové hry. Ubytovanie ponúka útulné
izby s vlastným sociálnym zariadením a využiť
môžete dve veľké spoločenské miestnosti. Víta Vás
Horehronie!

112€
Penzión Iveta sa nachádza v prostredí
tradičného koloritu úrodných viníc
a slnečnicových polí.
Táto oáza relaxu a pohody v strede trojuholníka
Nitra, Levice a Nové Zámky je vzdialená len 120km
od Bratislavy alebo Budapešti.

VRŠATEC

OD

102€
PREČÍTAJTE SI NÁŠ
SLNIEČKOVÝ BLOG!

www.ckslniecko.sk/sk/blog
Blogujeme pre Vás!

Pozývame Vás na čarovné miesto ležiace
na západe Slovenska v srdci Bielych Karpát,
ktoré tvoria hranicu s Českou republikou.
Samozrejmosťou sú tu kvalitné hotelové služby
pre všetkých účastníkov školy v prírode!
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LOMNICKY

OD

106€
Top oblasť krásneho Slovenska
s perfektným klimatickým ovzduším.
Penzión Lomnicky je svojou čarovnou atypickou
architektúrou a výhľadom na Lomnický štít
uprostred malebnej prírody tým pravým miestom
pre Vašu školu v prírode.

LESANA

OD

132€
Základy penziónu Lesana sú postavené
na tradícii, dlhoročných skúsenostiach,
ochote a ústretovosti personálu.
Vážení pedagógovia, milí žiaci - ste vítaní!

PARK POD BOROVIC

OU

MEDVEDICA

OD

OD

99€
Penzión Medvedica sa nachádza 10 minút
od najvyššie položenej rýchlikovej stanice
na Slovensku.
Nádherná panoráma Vás presvedčí, že ste v krásnej
a strategickej polohe pod Štrbským plesom. Vďaka
svojmu unikátnemu umiestneniu v centrálnej časti
Vysokých Tatier a jedinečnému prírodnému
prostrediu je ideálnym prostredím pre Vašu školu
v prírode.

LIPTOV

102€
Neďaleko dedinky Trnavá Hora, v krásnom
lesnom prostredí Kremnických vrchov,
na vás čaká rozsiahly areál ideálny práve
pre Vašu školu v prírode!
Celkom určite tu nájdete pre Vás i Vašich žiakov
skvelé prostredie, príjemnú atmosféru a aj
hodnotné zážitky. Zaujme Vás svojou polohou,
rozlohou i vybavením.

DUDINCE

OD

110€
OD

116€
Demänovská dolina je jedno z najväčších
a najnavštevovanejších miest na Slovensku
a práve tu, na jej začiatku, čaká na svojich
mladých hostí penzión Alžbeta.
Očarí a príjemne prekvapí aj tú najnáročnejšiu
klientelu. Má výbornú polohu, v jeho okolí sú top
turistické ciele. Lákadlom penziónu je aj vyhrievaný
vonkajší bazén, krásna záhrada a atrakcie pre deti.
Je to jedinečná voľba pre Vašu školu v prírode!
Nezabudnúť plavky!

Najväčší počet slnečných dní v roku
v Slovenskej republike Vám zaručí
sedatívnu a utišujúcu klímu.
Penzión U Mlynárky Vám poskytne komfortné
ubytovanie, aby ste si mohli čo najviac užiť všetky
plusy tejto Školy v prírode.

TRNAVÁ HORA

OD

99€
PAPRADNO

OD

109€
Horský Hotel Podjavorník leží v srdci
chránenej prírodnej oblasti nad dedinou
Papradno.

Neďaleko dedinky Trnavá Hora, v krásnom
lesnom prostredí Kremnických vrchov,
na Vás čaká rozsiahly areál ideálny práve
pre Vašu školu v prírode!
Zaujme Vás svojou polohou, rozlohou i vybavením.
Nájdete tu okrem bazéna a niekoľkých ihrísk aj dve
jazerá, minizoo a aj javiská s profesionálnou
technikou. Skrátka paráda!

Je vhodný pre všetky vekové kategórie. Uspokojí
aj tú najnáročnejšiu klientelu.
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VEĽKÁ RAČA

OD

ORAVA

OD

106€

109€

Rekreačná oblasť Veľká Rača je vďaka
množstvu lákadiel (lanové dráhy, letná
bobová dráha) jedným z najobľúbenejších
stredísk.

Horský hotel Belez Vás na prvý pohľad
očarí a presvedčí o správnosti tejto voľby.

Z penziónu Gájuz s milým personálom, výbornou
kuchyňou a všetkým na známku 1 sa Vám celkom
určite nebude chcieť ísť domov!

TERCHOVÁ

OD

106€
Parádne miesto vzdialené 25km od Žiliny,
225km od Bratislavy, 100km od Banskej
Bystrice a 235km od Košíc.
Tak tu sa budete cítiť ako ryba vo vode! Rázovitá
a kultová slovenská dedinka Terchová a legendárny
hrdina Juraj Jánošík!

SLOVENSKÝ RAJ

OD

92€
Prekrásne okolie plné jaskýň, kotlín,
vodopádov, rebríkov a nádhernej prírody
Slovenského raja.
Toto všetko máte na dosah z penziónu Suchá
vo Vernári, v ktorom Vám nebude k pohode chýbať
vôbec nič!

ŠTIAVNICA

Stretnete sa tu s vždy ochotným personálom, ktorý
sa postará o príjemné a plnohodnotné prežitie
Vášho pobytu v lone Oravskej prírody. Veď to
poznáte: na Orave dobre, na Orave zdravo!

ANTONSTÁL

OD

136€
V horách za mestečkom Nemšová, len
17km od mesta Trenčín sa rozprestiera
poľovnícky kaštieľ Antonstál.
Keď sa nadýchnete čerstvého vzduchu a vychutnáte
si nádhernú prírodu okolitých lesov, celkom určite
podľahnete čaru tohto magického prostredia.
Atmosféra dokreslená výučbou lesníckej pedagogiky
Vás prevedie neopakovateľnou školou v prírode.

RADAVA - LAGÁŇ

OD

106€
Penzión Lagáň sa nachádza v prostredí
tradičného koloritu úrodných viníc
a slnečnicových polí.
Táto oáza relaxu a pohody v strede trojuholníka
Nitra, Levice a Nové Zámky je vzdialená len 120km
od Bratislavy alebo Budapešti. Južanská klíma
je vynikajúca pre pobyty detí, zvlášť pre školy
v prírode!

ZÁZRIVÁ

OD

106€
V malej dedinke Banská Belá, z ktorej čo by
kameňom dohodil do vznešeného
historického mesta Banská Štiavnica,
na úpätí Štiavnických vrchov a
pod dohľadom legendami opradeného
vrchu Sitno, nachádza sa VilaBela.
Ako už jej meno napovedá, je to krásne miesto,
pokojné a malebné, plné prekvapení a tajomstiev,
ktoré čakajú na svoje objavenie.

66

OD

126€
1471km od francúzskej metropoly Paríž sa
nachádza rýdza slovenská dedinka Zázrivá,
uprostred ktorej bez problémov nájdete
penzión Solisko, miesto Vašej školy
v prírode.
V pekných izbičkách budete v noci odfukovať
po náročných dňoch, hodnotných aktivitách
a zaujímavých výletoch. O Vašu pohodu sa bude
starať mladý, milý a ústretový personál. Skúste,
neobanujete!

HRONEC
ČERTOV

OD

99€

OD

119€
Lyžiarske stredisko sa nachádza v
prekrásnom horskom prostredí pohoria
Javorníky, v katastri obce Lazy pod
Makytou, v rekreačnej časti Čertov.
Kvalitný hotel s krytým bazénom je vzdialený len cca
25km od mesta Púchov. Lyžiarsky areál Čertov je
vzdialený od hotela František asi 800m a Ski
Kohútka cca 4km (dostupnosť autom alebo
miniskibusom).

KYSUCE

Rekreačné zariadenie Poniklec sa nachádza
v malebnom prostredí v blízkosti dedinky
Hronec, na rozhraní Nízkych Tatier a
Veporských vrchov.
Lyžiarsky areál Hronec - Majer je hneď pri
rekreačnom stredisku Poniklec. Čaká na Vás
upravovaný, 600m dlhý lyžiarsky svah s umelým
zasnežovaním a výbornými podmienkami.

VYSOKÉ TATRY

OD

119€
OD

105€
Našli sme pre Vás krásne miesto na severe
Slovenska!
Na Kysuciach, neďaleko Čadce, sa nachádza
komfortne zariadený a veľmi pekný penzión Severka
s rozľahlým oploteným areálom, ktorý je aj
zabezpečený kamerovým systémom. Už pri
vystúpení z autobusu sa začnete usmievať :-). Pekné
izby, milý personál, chutná strava, čerstvý vzduch a
sneh! Ideálna kombinácia pre skvelý lyžiarsky výcvik!

Vysoké Tatry sú jednoducho Vysoké Tatry!
Top oblasť krásneho Slovenska s
perfektnými svahmi pre skúsených aj
začínajúcich lyžiarov.
Penzión Lomnicky je svojou čarovnou atypickou
architektúrou a výhľadom na Lomnický štít
uprostred malebnej prírody tým pravým miestom
pre Vás. Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica sa
nachádza len 6km od penziónu. V stredisku nájdete
najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku,
najmodernejšie sedačkové a kabínkové lanovky a
rozšírené zjazdovky, ktoré sú zárukou skvelého
zážitku.

TERCHOVÁ

OD

VERNÁR

OD

119€

105€

Lyžiarsky výcvik na svahoch, ktoré
dokonale poznajú aj Veronika Zuzulová a
Petra Vlhová.

Prekrásne okolie typickej slovenskej
dedinky Vernár je skutočnou lahôdkou a
zárukou, že sa na lyžiarskom výcviku
budete cítiť perfektne!

Vo Vrátnej si na svoje prídu aj nelyžiari, ktorí sa
rýchlo priučia základom lyžovania na malých
vlekoch, no a samozrejme aj lyžiari, ktorí už vedia,
ako na to!

V penzióne Suchá vo Vernári Vám nebude k pohode
chýbať vôbec nič! Nájdete tu totiž nerušené
prostredie, kvalitné ubytovanie, výbornú kuchyňu,
milý domáci personál, umelo zasnežované a
upravované svahy, ústretových vlekárov ... a
Marušku :-)!
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CK SLNIEČKO

WWW.CKSLNIECKO.SK
PALACKÉHO 8
911 01 TRENČÍN
+421 32 652 19 13
+421 907 929 568
SLNIECKO@CKSLNIECKO.SK

