LETNÉ
TÁBORY
2022

Vážení rodičia, milé deti a mládežníci!
CK Slniečko vstupuje už do svojej 26-tej sezóny! Je
to predovšetkým vašou zásluhou, za čo Vám
ďakujeme! Počas tohto dlhého obdobia sme spolu s
deťmi prežili nezabudnuteľné a nádherné zážitky v
nespočetných turnusoch letných táborov. Veľmi si
to ceníme, ale pozeráme sa však hlavne dopredu a
pracujeme! Aj napriek uplynulému ťažšiemu
obdobiu, spôsobenému celospoločenskou
pandémiou, sme naladení (tak ako vždy)
optimisticky a na leto sa veľmi tešíme! Zúročili sme
naše dlhoročné skúsenosti a ich výsledkom je opäť
nová, pestrá a bohatá ponuka našich osvedčených
letných táborov i atraktívnych noviniek. Aj v
sezóne 2022 sa môžete spoľahnúť
na našu profesionalitu, starostlivo vybrané
lokality, skvelých animátorov, zaujímavý program
v letných táboroch a samozrejme aj na prísne
dodržiavanie hygienických a bezpečnostných
nariadení. Nech sa páči, čítajte a vyberajte!

www.ckslnieck
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Do ktorého letného tábora?
Skúste to nechať najskôr na Vaše dieťa! Na nasledujúcich
stranách tohto katalógu letných táborov a zájazdov celkom
určite nájde množstvo inšpirácie. Začíta sa, porozmýšľa,
vyjadrí sa ... no a potom spoločne konzultujte a pomôžte mu
správne sa rozhodnúť! A ak budete potrebovať s výberom
pomôcť, radi Vám poradíme aj my, veď sme tu pre Vás! Taaak,
čo to bude!? Jedna z našich osvedčených a overených „klasík“,
ktoré pochopiteľne opäť podstúpili vylepšený „upgrade“, ako
napríklad Slniečkovo pre najmenších, teenagerská kultová
lahôdka Pohoďák, namakaný SunnyGAMES, či vojenský tábor
Misia Orava? Alebo zabodujú naše minulý rok odskúšané
špeciality KravMagaCamp či SunnyParkourCamp? Alebo úplne
nový letný tábor SunnyTHEATRO či SunnySTAR? Uvidíte/me/!
Je už len na Vás, kde sa bude Vaše „zlatíčko“ s nami zabávať
v starostlivo vybraných rekreačných strediskách! Vo Vysokých
Tatrách? Na Orave? Na Považí? Odmenou Vám budú
nezabudnuteľné emócie, zážitky a spomienky na leto 2022.

Športové tábory
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20
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!
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Slniečkovo
Milé deti, celkom určite poznáte Alicu z krajiny zázrakov. No
a v našom tábore Slniečkovo sa tento rok budú s Alicou diať
veľké zázraky pre malých aj veľkých! Veľmi radi ťa
spoznáme a preskúmame spolu s tebou tieto zázraky v
milom a útulnom Fortunate. Alica a jej kamaráti ťa budú
sprevádzať rôznymi krajinami, zaskáčeme si rýchlo s Bielym
králikom o preteky, mačka Škľabka nám každý deň zanechá
tajné indície, čo má ďalej Alica v krajine zázrakov
preskúmať. Každý deň sa ponoríme do iného zázraku,
spoznáme ríšu zvierat vo Zveroparku v Žarnovici, menší
labyrint ako z rozprávky ťa čaká aj tu. Rozmýšľali ste
už niekedy nad tým, ako vznikajú knižky? Kto sú to tí
spisovatelia, autori, ilustrátori? To musia byť ďalšie záhadné
bytosti našej rozprávkovej krajiny, ktoré spolu spoznáme.
Viac už ale neprezradíme, čo by to potom bolo za záhady.
Srdcová kráľovná a kráľ usporiadajú slávnosti každý deň, ich
výnimočným návštevníkom v krajine zázrakov môžeš byť
aj ty!

CENA

8
6

od 275€
od 225€

PENZIÓN FORT

UNATO, DUCHON

Zľava
-25€
do

31.03.2022

Za príplatok 20€ autobusový
výlet do Zveroparku pri meste
Žarnovica.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

sny týždeň s CK
“Ďakujeme za krá ve!”
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Paľko a Kajka, Sln
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KA

5 – 10 ROKOV

am
rúč

odpo

10.07. - 17.07.2022
07.08. - 12.08.2022

DNÍ

PARTNER
TÁBORA

e

DÁTUM

OD 200€

Slniečkovo s Angličtinou

NOVINKA

Milé deti a hlavne rodičia! Celkom určite poznáte Alicu
z krajiny zázrakov. V našom tábore Slniečkovo ENGLISH sa
tento rok budú s Alicou diať nielen veľké zázraky pre malých
aj veľkých, ale s deťmi precvičíme počas prázdnin aj zopár
anglických slovíčok a doplníme slovnú zásobu. Tábor je
doplnený o zábavnú detskú angličtinu. Deti si
prirodzenou cestou zapamätajú základné frázy a jazyk im
rozviažu aj zábavné hry. Ľahko si zapamätajú nové slovíčka
a vďaka ilustráciám rýchlejšie pochopia ich význam.
Prázdniny však nie sú iba o učení sa, každý deň sa
ponoríme do iného zázraku, spoznáme ríšu zvierat
na výlete vo Zveroparku v Žarnovici, a aj tu nás čaká
menší labyrint ako z rozprávky. Tábor je prichystaný pre
všetkých malých zvedavcov na ich prvú táborovú cestu do
rozprávkového sveta hier a objavovania angličtiny.

OD 200€
PARTNER
TÁBORA

PENZIÓN FORT

UNATO, DUCHON

5 – 10 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

CENA

6
8

od 225€
od 275€

am
rúč

odpo

17.07. - 24.07.2022
31.07. - 07.08.2022

DNÍ

e

DÁTUM

KA

Za príplatok 20€ autobusový
výlet do Zveroparku pri meste
Žarnovica.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

cela by som
“Bolo super a ch
ci rok!”
prísť aj na budú
kovo 2021
Katarína, Slnieč
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Zlatá Rybka
Pre zvedavé a bádavé detičky sme nachystali príbeh o zlatej
rybke, ktorá nám splní tajné želania. Nájdeme ju v útulnom
penzióne, kde sa na nás teší aj krytý bazénik. Bude zvedavá,
či vieme plávať, jej kamarátka teta telocvičňa chce vidieť,
ako sa poriadne jašíme. V tvorivej klubovni zlatá rybka
nachystala Ebenove hviezdičky, hru talentov, kde zistíš, či
vieme spievať, tancovať alebo niečo pekné namaľovať.
Rozkrútime aj Koliesko hraj, ktoré preverí, či s kamarátmi
uhádneš všetky jeho otázky. Je plné krásnych darov prírody,
kamienkov, mušličiek, drevených gorálok, ktoré si môžeš
schovať do vrecúška šťastia a zobrať ako darček domov. A
aby si mal krásne sníčky, každý večer Ti Kamarátka fantázia
prečíta rozprávku. Čaká na nás aj parádny výlet autobusom
do Bystrianskej jaskyne a prídu aj hasiči s ozajstnou
striekačkou. Tak už chystaj ruksak, odvahu, presvedč
maminu, nech sa o Teba toľko nestrachuje a hurá za zlatou
rybkou. Čaká aj na Teba, tak sa ponáhľaj!

DÁTUM
10.07. - 16.07.2022
17.07. - 23.07.2022
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DNÍ

CENA

7
7

od 219€
od 219€

OD 194€
PENZIÓN MAJK

, HEĽPA

6 – 12 ROKOV

Zľava
-25€
do

V cene tábora:
malý talizman a vrecúško
šťastia s darmi prírody
odborný pedagogický
personál, zdravotník s
lekárničkou
autobusový výlet do
Bystrianskej jaskyne
ukážky práce hasičov
beseda s policajtom
materiálno-technické
vybavenie na šport a
kreatívnu tvorbu

31.03.2022

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

Baywatch in Heľpa
Chceš si super zaplávať, otestovať svoju odvahu? V bazéne
ťa naučíme nebáť sa vody, potápať sa, zahráme si vodné
hry, zdokonalíme sa v plávaní. Ak chceš objaviť pravú
poľovnícku chatu, vitaj v tíme! A čo tak tajná misia s
prespaním v nej? Vyskúšaš si ako správne založiť oheň,
opečieme špekačky alebo iné dobroty, pri ohníku si
porozprávame príbehy z hôr. Príslušníci polície a hasičov
nám predvedú ukážky svojej činnosti, výstroja a výzbroje.
Budeme pátrať po ľudových remeslách a skvostoch
nádhernej horehronskej dedinky Heľpa. V nejednom dome
ešte dnes objavíme krosná, rezbára, navštívime heľpiansky
amfiteáter. Na parádnych ihriskách si zahráme futbal,
vybíjanú, v telocvični loptové hry, v klubovni kvízy, zabavíme
sa na disko. Ak bude pršať, krytý bazén poteší. Zahráme si
súboj kmeňov o dary prírody, ktoré si každý hráč uloží do
svojho vrecúška šťastia. Navštívime aj ozajstný prírodný
skvost, Bystriansku jaskyňu. Tešíme sa na teba!

DÁTUM
10.07. - 16.07.2022
17.07. - 23.07.2022

DNÍ

CENA

7
7

od 219€
od 219€

OD 194€
PENZIÓN MAJK

, HEĽPA

7 – 14 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

V cene tábora:
túra s prespaním v
poľovníckej chate a
opekačkou
ukážky práce na krosnách,
rezbár
denne plavecký
a záchranársky kurz v
krytom bazéne
ukážky práce hasičov
beseda s policajtom
autobusový výlet do
Bystrianskej jaskyne

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!
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SunnyFUNNY
Zbystrite pozornosť, po úspešných dvoch rokoch vytvárame
Funnylanciu! Kto bude toto leto tvoj tímový spoluhráč a kto
naopak súper? Akú táborovú frakciu si v lete zvolíš?
Animátori sú už pripravení byť Vodcami frakcií a či sa staneš
na chvíľu členom Odvážlivcov, Bojovníkov, Stratégov,
Férovcov alebo Tímovcov rozhodneš iba ty. Na úvod si ťa
trochu preveríme v rôznych úlohách, ktoré rozhodnú, či tvoj
táborový osud bude spočívať práve v odvahe a sile, či
rozvážnosti a vytrvalosti. Šéf Funnylancie pripravil na každý
deň súboje o legendárny FunnyCup a tešiť sa môžete aj
na obľúbenú behačku dňa, ktorá mieša jeho osudím.
Nebude chýbať aquazorbing, bodyzorbing, vnútorný
bazén a samozrejme výborne naladený skvelý animátorský
tím! Čerešničkou na torte bude výlet do Trenčína
na Trenčiansky hrad. Stačí už len vybrať správny termín
a počkať si na to, kto sa stane toto leto víťazom Funnylancie.
Hotel František, Čertovské lazy a okolitá krásna príroda je
ideálne miesto, kde Funnylancia otvára v lete svoje brány.
CENA

8
8
8
8

od 249€
od 249€
od 249€
od 249€

S autobusovou dopravou z BA, TT, PN, NM a TN
od 264€.

8

EK, ČERTOV

8 – 14 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

am
rúč

odpo

10.07. - 17.07.2022
17.07. - 24.07.2022
24.07. - 31.07.2022
31.07. - 07.08.2022

DNÍ

HOTEL FRANTIŠ

e

DÁTUM

OD 224€

Za príplatok 15€ autobusový
výlet do Trenčína na
Trenčiansky hrad.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!
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SunnyGAMES
Už po ôsmykrát predstavujeme táborovú klasiku
s názvom SunnyGAMES. GAMESáci si naplánujú mix
dopoludňajších aktivít podľa seba - každý deň majú deti
možnosť užiť si tréningy, workshopy a aj atrakcie podľa
nálady a tak si poskladajú svoj vlastný ideálny program
celého tábora. Stovkám detí a tínedžerom sme prichystali
ďalšie nezabudnuteľné leto. Umelci, tanečníci, divadelníci,
vlogeri, moderátori, športovci, turisti, chilleri
a aj odvážlivci si užijú aj tentokrát tú pravú táborovú
atmosféru. Privítame opäť zaujímavých hostí, užijeme
si letné kino, vodné hry a UV disco. Čakajú nás
neodmysliteľné táborové tance, nové hry a výlet plný akcie
a atrakcií do BOUNCE PARK 17 v Banskej Bystrici! Poobedia
budú patriť bláznivým tímovým hrám o slnečné mince,
večerný odpočinok je čas vyhradený pre Šťastnú hodinku
a medzimestské hovory domov a večer nesmú chýbať
zábavné galavečery, diskotéky a pre tých nebojácnych aj
nočná hra. Skrátka paráda!
CENA

10
8
8
8
8
8
8

od 299€
od 259€
od 259€
od 259€
od 259€
od 259€
od 259€

S autobusovou dopravou z BA, TT a NR od 274€.

RA, TEKOV

8 – 16 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

am
rúč

odpo

01.07. - 10.07.2022
10.07. - 17.07.2022
17.07. - 24.07.2022
24.07. - 31.07.2022
31.07. - 07.08.2022
07.08. - 14.08.2022
14.08. - 21.08.2022

DNÍ

RZ TRNAVÁ HO

e

DÁTUM

OD 234€

Za príplatok 39€ autobusový
výlet do BOUNCE PARK 17
v Banskej Bystrici.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

v
deň plný zážitko
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SunnyRELAX
SunnyRELAX otvára letné brány pre všetky deti
a teenagerov, ktorí majú vo svojej táborovej výbave plavky,
žabky a opaľovací krém. Slniečko sa v lete neskrýva a je
pripravené ohriať nám náš súkromný bazén na príjemnú
teplotu. Na Duchonke sa aj toto leto chystá zábava a hlavne
pravý prázdninový oddych a pohoda. Noví kamaráti, skvelí
animátori a oddychový, ale napriek tomu nadupaný
program. Tešiť sa môžete na nové táborové hry,
bodyzorbing, UV párty a párty pod hviezdami. K skvelému
letnému táboru neodmysliteľne patria vodné hry
a k SunnyRELAXU aj vodné bicykle a paddleboardy! Kto
vyhrá v súboji animátori vs. deti? Kto vyzbiera pre svoj tím
dostatočné množstvo pokladu a získa extra body za secret
úlohy? Kto už zažil Vianoce v lete? Máme sa na čo tešiť, aj
na výlet na Topoľčiansky hrad, aj na výlet do Bojníc
na vyhliadkovú vežu a do Prievidze na Nerf game, čo
viac si v lete priať?!

CENA

8
8
8

od 279€
od 279€
od 279€

PENZIÓN SLNIE

ČKO, DUCHONKA
7 – 15 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

am
rúč

odpo

31.07. - 07.08.2022
07.08. - 14.08.2022
14.08. - 21.08.2022

DNÍ

PARTNER
TÁBORA

e

DÁTUM

OD 254€

Za príplatok 30€ autobusový
výlet na Vyhliadkovú vežu
v Bojniciach a Nerf game
v Prievidzi.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!
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ELAX 2021
Roman, SunnyR
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Na ranč, na kone a iné super zážitky
Zaži neopakovateľný týždeň na jednom z najkrajších
westernových rančov na Slovensku. Profesionálny tím
lektorov, nádherné kone, originálne prostredie plné
dobrodružstiev je pripravené. To, že nejde o klasický tábor,
zistíš hneď pri vstupe. Nádherné jazerá, zeleň, štýlové
budovy, jazdiarne, majestátna veža, overený personál a
program. Čaká Ťa nielen jazda na koni, ale aj starostlivosť o
kone, čistenie stajní, bezpečnosť pri práci s koníkmi a ich
kŕmenie. A iné super zážitky? Pripravili sme si pre Teba
množstvo športových a zábavných hier, súboj tímov,
opekačku, disco, člnkovanie, výlet do Relax Aqua centra
Trnava, voliery s dravými a okrasnými vtákmi, ukážky
sokoliarstva, vyskúšaš si aj rybolov. Tak neváhaj a príď na
ranč plný letných zážitkov, pohody a skvelých animátorov,
ktorí sa na Teba tešia.

OD 314€
RANČ NA STRIE

BORNOM JAZERE

, GALANTA

8 – 16 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

DÁTUM
03.07. - 09.07.2022
10.07. - 16.07.2022
17.07. - 23.07.2022
24.07. - 30.07.2022
31.07. - 06.08.2022

DNÍ

CENA

7
7
7
7
7

od 339€
od 339€
od 339€
od 339€
od 339€

V cene tábora:
základný jazdecký výcvik
(1x info o výstroji, práci s
koňmi + 3x jazda na koni)
denná starostlivosť o kone
inštruktori, jazdecké prilby,
profesionálne jazdiarne
ukážka sokoliarstva
spojená s fotením s
dravými vtákmi
člnkovanie na jazere ranča
autobusový výlet do
aquaparku v Trnave

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!
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Ryby, relax, príroda
Začiatočníci si osvoja rybársku abecedu lovom menších rýb.
Môžu si zapožičať výbavu na rybolov. Pokročilí rybári, ktorí
majú vlastnú výbavu, budú loviť trofejných kaprov a
jeseterov vo väčšom jazere, kde sú aj metrové jesetery a
kapre nad 15 kilogramov. Pripravený je nočný aj ranný
rybolov, prezentácia rybolovu zavážacou loďkou, člnom s
elektomotorom. Návnady, náväzce, krmivo zabezpečia
rybárske potreby 3 Fish. Pripravené sú športové a zábavné
hry, súboj tímov, opekačka, disco, člnkovanie a výlet do
Relax Aqua centra Trnava, voliery s dravými a okrasnými
vtákmi, ukážky sokoliarstva. Tak neváhaj a príď na ranč na
nádherné jazerá plné krásnych rýb. Skúsení a skvelí
inštruktori rybolovu sa na Teba tešia. Prekonáme
minuloročný rekord 150 kaprov na najlepší turnus alebo
maxi úlovok kapra 19,80 kg? Padne 20,00 kg hranica?

OD 314€
RANČ NA STRIE

Zľava
-25€
do

12

7
7
7
7
7

od 339€
od 339€
od 339€
od 339€
od 339€

am
rúč

odpo

CENA

e

03.07. - 09.07.2022
10.07. - 16.07.2022
17.07. - 23.07.2022
24.07. - 30.07.2022
31.07. - 06.08.2022

DNÍ

, GALANTA

7 – 14 ROKOV

31.03.2022

DÁTUM

BORNOM JAZERE

Za príplatok 25€ zapožičanie
kompletnej výbavy
na rybolov pre začiatočníka
(udica, podberák, podložka,
racohy, signalizátory záberu).

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

SunnyForestCamp
Páči sa ti legenda o Robinovi Hoodovi a jeho družine? To
ako žili v súlade s prírodou a ovládali rôzne schopnosti,
vďaka ktorým dokázali prežiť v lese? Život ako v legende ti
zaručiť nevieme ... predsa kradnúť nie je IN, ale život
s prírodou JE! Sherwoodsky les vymeníme za Biele Karpaty,
Nottinghamský palác za zámoček Antonstál a dedinku
Loksley za gazdovstvo Uhliská. Vyberieme sa
za stredovekým životom na hrad Beckov a prežijeme
dobrodružnú plavbu loďou po rieke Váh. Priučíme sa životu
slávnej družiny, naučíme ťa strieľať ako Robin, budeš silný
ako Malý John, chytrý ako Will Scarlet a múdry ako Ujo
Robko. Určite si spravil grimasu, že kto je ujo Robko, veď
toho nepoznám. Ale to je predsa náš lesný pedagóg, ktorý
ti prezradí tie najväčšie tajomstvá lesa. Animátori preveria
tvoju šikovnosť pri zaujímavých aktivitách v lese
i stopovačke a spolu si oddýchneme na skvelých
večerných programoch. Staň sa aj ty súčasťou našej
družiny a vytvorme si vlastnú legendu!
CENA

7
7
7
7

od 279€
od 279€
od 279€
od 279€

TÁL, NEMŠOVÁ
8 – 13 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

am
rúč

odpo

03.07. - 09.07.2022
10.07. - 16.07.2022
24.07. - 30.07.2022
14.08. - 20.08.2022

DNÍ

KAŠTIEĽ ANTONS

e

DÁTUM

OD 254€

Za príplatok 20€ výlet na
hrad Beckov a vyhliadkovú
plavbu po rieke Váh v Trenčíne.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

ktný.
r! Tábor bol perfe
„Všetci ste supe
y!”
nin
zd
prá
é
Ďakujem za pekn
Maťko, 2021
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SunnyARTS
Aj v lete 2022 otvárame dvere do zákulisia umelcov,
medzi ktorých môže patriť každý mladý umelec či
umelkyňa. SunnyARTS je opäť neoddeliteľnou súčasťou
tábora SunnyGAMES. Ak máte doma kreatívnu dušu, čo
má rada farby, rada niečo vyrába, lepí, pletie alebo
majstruje, tak tu ste na správnej adrese. Tvorivé dielne
v réžii našich animátorov pomôžu rozvinúť talent detí
o čosi viac. S nami môžete v lete tvoriť bez hraníc, vyrábať
ozdoby, kvety, dekorovať tričká, maľovať či vyrábať
škrabošku na párty. Kreativite sa medze nekladú.
Vychutnajte si aj zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne,
disco a aj výlet do BOUNCE PARK 17 v Banskej Bystrici!

SunnyDANCE
Každé leto sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver
turnusu predvedú tanečníci zo SunnyDANCE! Ideálne
strávený čas pre každého mladého tanečníka je
pod taktovkou choreografa v tanečnej sále či na čerstvom
vzduchu vonku. Už sme hostili tanečné, filmové a
televízne hviezdy, ale aj tanečníkov, ktorí ako prví priniesli
na Slovensko nový tanečný štýl. Kto nám predvedie na
vlastné oči svoje tanečné kreácie tento rok? Možno aj vy
na PS4 hneď z rána v Just Dance! Vychutnajte si zábavné
hry, zaslúžený relax v bazéne, disco a aj výlet do BOUNCE
PARK 17 v Banskej Bystrici! Dopoludnia si užívajte aktivity
v SunnyDANCE, popoludní atrakcie a hry
v SunnyGAMES!

14

Súčasťou SunnyGAMES

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

OD 234€

Zľava
-25€
do

31.03.2022

RZ TRNAVÁ HO

Súčasťou SunnyGAMES

Zľava
-25€
do

31.03.2022

KLIKNI SEM

RA, TEKOV

8 – 16 ROKOV

OD 234€

a dozvieš sa viac!

RZ TRNAVÁ HO

RA, TEKOV

8 – 16 ROKOV

SunnySTAR

NOVINKA

Slniečkový YouTube a Tik-Tok sú pripravené na tvoje skvelé
a zábavné videá! Naši skúsení animátori ti poradia a
pomôžu pri tvorbe a spracovaní videí, ktoré uvidia všetci
naši followeri. Byť tvorcom v onlinovom svete je veľká
zodpovednosť! Zábavnou formou ti vysvetlíme, ako
bezpečne a zodpovedne využívať médiá a digitálne
technológie. Doobeda absolvuješ skvelé workshopy
zamerané na prácu s našou profesionálnou technikou a
rekvizitami, so softvérom, aplikáciami a na tvorbu a strih
videí. Okrem workshopov budeš mať skvelú príležitosť si
spraviť foto a porozprávať so zaujímavými hosťami, ktorí sú
hviezdami na YouTube a Tik-Tok. Skvelou adrenalínovou
peckou bude výlet do najväčšieho zábavného parku v
strednej Európe - ENERGYLANDIE. Ktorý tím získa viac
emotikonov? To zistíme v poobedných hrách, ktoré preveria
tvoju šikovnosť! Tešíme a vidíme sa na Kysuciach v hoteli
Severka s parádnym ihriskom a bazénom!

CENA

7

od 259€

A, KYSUCE

10 – 15 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

am
rúč

odpo

31.07. - 06.08.2022

DNÍ

HOTEL SEVERK

e

DÁTUM

OD 234€

Za príplatok 39€ výlet do
najväčšieho zábavného parku
v strednej Európe Energylandie.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

ý tábor, na ktorý
“Bol to môj prv
ínať. O rok určite
om
sp
o
dlh
.
budem
jimi kamarátkami
mo
s
aj
a
s
za
prídem
21
20
a,
Sim
!”
Ďakujem
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SunnyTHEATRO

NOVINKA

OD 234€

Túži byť niekto hviezdou internetu, strieborného plátna
alebo radšej dosiek, ktoré znamenajú svet? Od dobrého
nápadu, cez písanie scenára, výrobu kulís a kostýmov, až
po heroické umelecké výkony. Zdokonalíme sa v herectve,
vycibríme svoj zmysel pre detail a naučíme sa točiť a strihať
videá. Cez náš youtube kanál upozorníme na mladý talent
celý svet. Svetlá reflektorov, táborová galéria a pódium
budú na leto pre vás pripravené. Staňte sa hviezdou
letného tábora a standing ovation vás neminie.
Vychutnajte si zábavné hry, zaslúžený relax v bazéne, disco
a aj výlet do BOUNCE PARK 17 v Banskej Bystrici!
Dopoludnia si užívajte aktivity v SunnyTHEATRO, popoludní
atrakcie a hry v SunnyGAMES!

CENA

10
8
8
8
8
8
8

od 299€
od 259€
od 259€
od 259€
od 259€
od 259€
od 259€

S autobusovou dopravou z BA, TT a NR od 274€.

am
rúč

odpo

01.07. - 10.07.2022
10.07. - 17.07.2022
17.07. - 24.07.2022
24.07. - 31.07.2022
31.07. - 07.08.2022
07.08. - 14.08.2022
14.08. - 21.08.2022

DNÍ

RA, TEKOV

8 – 16 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

e

DÁTUM

RZ TRNAVÁ HO

Za príplatok 39€ autobusový
výlet do BOUNCE PARK 17
v Banskej Bystrici.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

sa
bol super turnu
“Podľa syna to
ktorí sa na ňom
,
ým
etk
vš
e
ďakujem
2021
o, SunnyGames
podieľali!“ Times
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KravMagaCamp

Bomberky, Bomberi a Nindžovia! Kto nezažil, nepochopí
a kto zažil, nezabudne! Vymeň hry na PC a mobiloch
za pohyb hrou a príď sa presvedčiť, že aj Ty na to máš.
Krav Maga znamená v preklade boj zblízka a osvojiť si ho
môže naozaj každý, vrátane detí a juniorov. Je jednoduchý
a účinný, pri tréningu sa berie ohľad na vek a fyzickú
vyspelosť cvičenca. Naučíš sa zvládať stres, vyhodnotiť
nebezpečnú situáciu a vyhnúť sa jej, pomôcť parťákovi,
keď sa stane obeťou útoku alebo šikany. Zvýšiš si
sebavedomie a fyzickú zdatnosť! Všetko pod dohľadom
skúsených certifikovaných inštruktorov Krav Maga
Kids&Junior. Okrem tréningov KM sa naučíš narábať
so samurajskými hviezdicami a spolu sa ponoríme
do amazonských pralesov. Čaká ťa airsoftový parkour
s elektronickou strelnicou, streľba z kuše, dozvieš sa
o čom je práca vodného záchranára, podebatíme o prvej
pomoci a pravidlách pri vode a na záver sa povozíš
v záchranárskom člne. Medzitým pôjdeme na naozajstný
ranč, kde si skúsiš jazdu na koni. Takže už žiadne
výhovorky a vidíme sa na Orave! Zažiť tento jedinečný
letný tábor Ti želá CK Slniečko a Asociácia Krav Maga
Slovensko!

8
8

CENA
od 289€
od 289€

S autobusovou dopravou z BA, TT, PN, TN, PB a ZA
od 324€.

OLA EDUCO, NÁ

MESTOVO

7 – 17 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

am
rúč

odpo

10.07. - 17.07.2022
17.07. - 24.07.2022

DNÍ

SÚKROMNÁ ŠK

e

DÁTUM

OD 264€

Za príplatok 10€ plavba loďou
po Oravskej priehrade a jazda
na koni na ranči u Edyho.
Za príplatok 15€ airsoft
(parkour a taktické streľby).

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

, čo robíte.
“Ste super v tom
!“ Tomáš, 2021
Pokračuje v tom
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SunnySPORTS

OD 234€

Milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú aj
stolný tenis. Hlavne na tieto športy sa môžete tešiť
v našom tradičnom tábore SunnySPORTS. Čaká nás nové
prostredie a nový športový areál. Každý jeden z vás sa
stane súčasťou tímu a spoločnými silami zabojujeme
o cenné trofeje. Tréningy, zápasy, turnaje, ale aj zábavné
hry, zaslúžený relax v bazéne a výlet do BOUNCE PARK
17 v Banskej Bystrici! Dopoludnia si užívajte aktivity
v SunnySPORTS, popoludní atrakcie a hry v SunnyGAMES!
Športu zdar!

CENA

10
8
8
8
8
8
8

od 299€
od 259€
od 259€
od 259€
od 259€
od 259€
od 259€

S autobusovou dopravou z BA, TT a NR od 274€.

am
rúč

odpo

01.07. - 10.07.2022
10.07. - 17.07.2022
17.07. - 24.07.2022
24.07. - 31.07.2022
31.07. - 07.08.2022
07.08. - 14.08.2022
14.08. - 21.08.2022

DNÍ

RA, TEKOV

8 – 16 ROKOV

Zľava
-25€
do

e

DÁTUM

RZ TRNAVÁ HO

31.03.2022

Za príplatok 39€ autobusový
výlet do BOUNCE PARK 17
v Banskej Bystrici.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

tiaš
prácu dobre, Ma
“Robíte si svoju
okojný, a to je
sp
a
ý
stn
šťa
s
bol u vá
2021
SunnySPORTS
najviac!“ Matiaš,
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SunnyParkourCamp
Dokonalá spolupráca tohto leta! PLEJS FOR MOVEMENT &
CK Slniečko pripravili pre vás letný parkour tábor pod
taktovkou profesionálnych trénerov z Trenčína. Okrem
zábavy a oddychu sa priučíte základom parkouru a
freerunningu. Tréneri majú pre každého nadšenca
parkouru pripravené parádne triky. Odborne vysvetlia
základy akrobacie a vyskúšať si budete môcť aj nejaké tie
saltá. Naučíte sa šplhať, preliezať, zoskakovať a liezť.
Nemôžu chýbať ani základy stojky a chodenia po rukách.
Toto všetko sa bude realizovať na nadupanom
parkourovom ihrisku vybavenom aj nafukovacou
odrážacou dráhou AirTrack! Pomocou zábavných hier
spevníte celé svoje telo, zlepšíte rovnováhu tela a orientáciu
v priestore. Pre nebojácnych sú pripravené ďalšie hry na
prekonávanie strachu a samého seba. Hotel František je
pripravený a my sa tešíme spraviť maximum pre dokonalý
parkourový tábor!

CENA

8
8
8
8

od 269€
od 269€
od 269€
od 269€

S autobusovou dopravou z BA, TT, PN, NM a NR
od 284€.

EK, ČERTOV

8 – 16 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

am
rúč

odpo

10.07. - 17.07.2022
17.07. - 24.07.2022
24.07. - 31.07.2022
31.07. - 07.08.2022

DNÍ

HOTEL FRANTIŠ

e

DÁTUM

OD 244€

Za príplatok 15€ autobusový
výlet do Trenčína a na
Trenčiansky hrad.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

lne
mov z tábora úp
“Decká prišli do
v!”
é a plné zážitko
en
av
un
é,
ojn
spok
Nikolasa, 2021
a
a
ián
ist
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ia
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SunnyACTION
Najlepší a najakčnejší letný tábor JE TU ZNOVA! Aj tento rok
ťa spolu s nami opäť čaká akčné leto! Tak isto ako po minulé
roky, tak aj tento rok nás v Tatranskom Lieskovci bude
hostiť overený a odskúšaný penzión Medvedica. Tento
rok sme si pripravili pre teba skvelé novinky. A vychillovať
a zrelaxovať sa pôjdeme do vodného sveta zábavy
a oddychu - Aquacity Poprad, kde si užijeme kopec zábavy.
Vybláznime sa na vlnách Dunajca, úžasnej slovenskej rieky,
kde sa budeme spolu plaviť v raftových člnoch a užívať
si ten pravý adrenalín. Nadýchať sa čerstvého vzduchu
a spoznať kus našich veľhôr pôjdeme na peší výlet
do podhoria Vysokých Tatier. Po ceste navštívime v Starom
Smokovci sídlo Horskej záchrannej služby a vypočujeme
si zaujímavosti o ich práci. Počas voľnejších dní sa budeme
zdokonaľovať v lukostreľbe a vybláznime sa na nafukovacej
horolezeckej stene. Tešiť sa môžeš na rôzne súťaže
a nadupané párty. Svoju tímovosť a súdržnosť budeš musieť
ukázať aj v tímových hrách. Takýchto akčných 8 letných
dní môžeš prežiť aj ty!
CENA

8
8
8
8

od 249€
od 249€
od 249€
od 249€

S vlakovou dopravou zo všetkých nástupných miest
na trase z BA do Tatranskej Štrby od 237€.

20

EDICA, TATRAN

SKÁ ŠTRBA

9 – 15 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

am
rúč

odpo

09.07. - 16.07.2022
16.07. - 23.07.2022
23.07. - 30.07.2022
30.07. - 06.08.2022

DNÍ

PENZIÓN MEDV

e

DÁTUM

OD 224€

Za príplatok 15€ výlet vlakom
do Aquacity Poprad.
Za príplatok 25€ autobusový
výlet na splav rieky Dunajec
v Pieninách.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

vám za
super! Ďakujem
“Všetci ste boli
N 2021
IO
CT
yA
nn
Su
,
skvelý tábor!“ Bia

Misia Orava
2022 - nový rok, nové výzvy, nové dobrodružstvá, nové
priateľstvá, ale Misia ostáva stále rovnaká! Príď okúsiť
vojenčinu, disciplínu a adrenalín. Z Misie si odnesieš
kopec zážitkov a niečo praktické do života. Drsných osem
dní akčného programu plného adrenalínu, ktorý je
doplnený o BOMBOVÉ výlety! Presne takto si môžeš
pamätať Misiu Oravu a takáto aj ostane! Rambo dráha,
Kubínka, prespávačka, splav, airsoft. Toto všetko už
poznáš a nemôže ťa už nič prekvapiť. ALE MÔŽE! Naši
plukovníci sú pripravení ti dať do tela a spolu zakopeme
tvoju lenivosť pod chladnú oravskú zem. Avšak bez tvojej
pomoci nedokážu rozlúštiť kód Enigma, ktorý budeme
potrebovať k tajnej stopovačke. A bude ťa čakať aj niečo
úplne nové! Vojaci? Skauti? Nechaj sa prekvapiť a vstúp
do vojenskej služby výcvikového tábora MISIA ORAVA skôr,
ako ťa niekto predbehne.

OD 244€
HOTEL BELEZ, DO

LNÝ KUBÍN

9 – 16 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

CENA

8
8
8
8
8
8
8

od 269€
od 269€
od 269€
od 269€
od 269€
od 269€
od 269€

S autobusovou dopravou z BA, TT, PN, TN, PB a ZA
od 294€.

am
rúč

odpo

03.07. - 10.07.2022
10.07. - 17.07.2022
17.07. - 24.07.2022
24.07. - 31.07.2022
31.07. - 07.08.2022
07.08. - 14.08.2022
14.08. - 21.08.2022

DNÍ

e

DÁTUM

Za príplatok 20€ autobusový
výlet na splav rieky Orava.
Za príplatok 25€ autobusový
výlet do Aquarelax Dolný
Kubín a do Tarzánie pod
Kubínskou hoľou.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

í a som
ri boli sympatick
or!“
“Všetci animáto
l práve tento táb
bra
vy
si
m
so
že
rád,
21
ava, 20
Patrik, Misia Or
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Pohoďák
Ponúkame najviac naloženú táborovú pecku
pre teenegerov! Minulý rok sa osvedčili luxusné priestory
chaty Trubárka na okraji Trenčína a preto jej zostávame
verní. Chýbať nebudú ani tradičné workshopy, z ktorých
si môžeš vyskladať program podľa seba: paintball, stolný
futbal, loptové hry, bodyzorbing, aquagym či ping-pong.
A ak nie si zrovna športový typ, je to v pohode, môžeš sa len
tak vyvaliť na lehátko, zájsť na film alebo sa vychillovať
pri hraní playka či vo vynovenej chillzóne. Ak si fanúšikom
adrenalínu a rýchlosti, máme pre teba pripravený výlet
do Trenčína na motokáry. Ak ťa skôr láka adrenalín
v kombinácii s behom a strieľaním, výlet do Laser Arény
bude pre teba to pravé. A v neposlednom rade sme si pre
teba pripravili výlet do Aquaparku Senec. Aj tento rok na
teba čaká párty stan so špičkovou technikou a stage-om.
Samozrejme, nesmie chýbať ani klasická retro oldies párty.
A nezabúdaj, Pohoďák je iba jeden! Vidíme sa na Trubárke.

CENA

8
8
8
8
8
8
10

od 299€
od 299€
od 299€
od 299€
od 299€
od 299€
od 349€

S autobusovou dopravou z BA, TT, PN a NM od 304€.

22

KA, TRENČÍN

13 – 17 ROKOV

Zľava
-25€
do

31.03.2022

am
rúč

odpo

03.07. - 10.07.2022
10.07. - 17.07.2022
17.07. - 24.07.2022
24.07. - 31.07.2022
31.07. - 07.08.2022
07.08. - 14.08.2022
14.08. - 23.08.2022

DNÍ

CHATA TRUBÁR

e

DÁTUM

OD 274€

Za príplatok 10€ autobusový
výlet do Laser Arény.
Za príplatok 13€ autobusový
výlet do Volt racing center
na elektrické motokáry.
Za príplatok 30€ autobusový
výlet do Aquaparku Senec.

KLIKNI SEM

a dozvieš sa viac!

veľmi
r, všetci sme sa
“Bolo tam supe
ov.
rát
ma
ka
ľa
ve
bavili a našli si
!”
m aj budúci rok
Rozhodne pôjde
21
Abe, Pohoďák 20

Autobusová doprava

SunBus

Slovenský autobusový dopravca
SunBus z Trenčína Vám ponúka
možnosť využitia svojich služieb
novými modernými autobusmi.
Zabezpečíme Vám autobus na
organizovanie zájazdu, školského
výletu, športového sústredenia alebo
aj zmluvnú prepravu zamestnancov
do práce. Pri našej vzájomnej
komunikácii sa môžete spoľahnúť na
individuálny a rovnako tak vysoko
profesionálny prístup, objektívnu
kalkuláciu nákladov prepravy a pri jej
realizácii ústretového a odborne
zdatného vodiča. Naším cieľom je
Vaša spokojnosť!
"So SunBusom radosť cestovať!"
Telefón: +421 905 893 981
E-mail: doprava@sunbus.sk
www.sunbus.sk

OSKENUJ MA
C!
A DOZVIEŠ SA VIA

CK SLNIEČKO

WWW.CKSLNIECKO.SK
PALACKÉHO 8
911 01 TRENČÍN
032 652 19 11
0915 879 018
SLNIECKO@CKSLNIECKO.SK

"Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva
potenciál urobiť svet trochu lepším miestom."

