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VÁŽENÍ RODIČIA, MILÉ DETI A MLÁDEŽNÍCI!

Už 27. rok otvára CK Slniečko brány do sveta splnených 
letných prázdninových snov pre všetky deti a teenagerov! 
Počas uplynulých rokov sme spolu s vami prežili 
nezabudnuteľné a nádherné zážitky v nespočetných
turnusoch letných táborov. Z niektorých z vás dokonca 
pravidelne každý rok vyrastajú perfektní animátori, ktorí sú 
dnes na pozíciách skúsených hlavných vedúcich. Veľa sme sa 
spoločne naučili, neustále sme sa zdokonaľovali, ale
nikdy sme nezaspali na vavrínoch! Už dlhé obdobie sme 
v pozícii lídra v organizácii detských letných rekreácií
a máme neutíchajúcu chuť byť ešte lepšími. Na leto 2023 sa 
veľmi tešíme! Zúročili sme totiž v predchádzajúcich
dňoch naše dlhoročné skúsenosti a výsledkom práce nášho 
stabilného a kreatívneho tímu je nová, pestrá a bohatá
ponuka našich vylepšených osvedčených letných táborov 
i atraktívnych noviniek. Aj v sezóne 2023 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! 

Letný tábor? No predsa CK Slniečko!

možnosť rezervovať letný tábor s 
minimálnou úhradou 25% z celkovej 
ceny tábora
možnosť rozdeliť úhradu za letný 
tábor na 4 splátky
27 rokov na trhu
viac ako 200 000 spokojných 
klientov

ZĽAVA ZA RÝCHLOSŤ!
Ak sa viete rozhodnúť rýchlo a kúpite si 
letný tábor alebo zájazd do 31.03.2023, 
máte možnosť získať zľavu až do výšky 
35€.

ZĽAVA ZA VERNOSŤ!
Ak ste náš klient (2020, 2021, 2022) 
a nestihli ste využiť zľavu za rýchlosť 
do 31.03.2023, máte nárok na zľavu 20€ 
z ceny letného tábora.

SKUPINOVÁ ZĽAVA
Pri objednávke nad 10 poukazov je 
možné získať skupinovú zľavu 
po dohode s CK.
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PRE NAJMENŠÍCH
04    Slniečkovo
05    Slniečkovo ENGLISH

ODDYCHOVÉ TÁBORY
06    SunnyGAMES
07    SunnyRELAX

TÁBORY SO ZVIERATKAMI
08    So Slniečkom na ryby
09    So Slniečkom v sedle

UMELECKÉ TÁBORY
10    SunnyARTS
11    SunnyDANCE
12    SunnySTAR
13    SunnyTHEATRO

ŠPORTOVÉ TÁBORY
14    KravMagaCamp
15    SunnySPORTS
16    SunnyPARKOUR

AKČNÉ TÁBORY
17    SunnyACTION
18    MISIA

TEENAGE
19    Pohoďák

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? Alebo zabodujú naše minulý rok odskúšané 
špeciality KravMagaCamp či SunnyPARKOUR? Alebo úplne 
nový letný tábor So Slniečkom na ryby alebo So Slniečkom 
v sedle? Uvidíte/me/! Je už len na Vás, kde sa bude Vaše 
dieťa 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 2023.

SME TU PRE VÁS UŽ 27 ROKOV!
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od
po

rúčame

Slniečkovo
… letom svetom!

DÁTUM                         DNÍ               CENA

30.07. - 06.08.2023                8                   od 379€
13.08. - 20.08.2023                8                   od 379€

V našom letnom tábore Slniečkovo sa bude toto leto 
cestovať! Cestovatelia, zbaľme si batohy a vyrazme spolu 
za dobrodružstvom! Začneme u nás doma a každé ráno sa 
prebudíme do krás inej zeme a preskúmame spolu tieto 
krajiny v peknom penzióne Slniečko na Duchonke. Čaká 
nás aj výlet do Eko Parku v Piešťanoch, kde budeme mať
možnosť prejsť sa priamo medzi zvieratkami a tiež ich 
nakŕmiť. Nájdeme tam viac ako 274 zvierat z Afriky, Ázie, 
Južnej a Severnej Ameriky, Austrálie a Európy. Radi by ste sa 
ešte niečo viac dozvedeli? Viac už ale neprezradíme, aby ste 
sa mali na čo tešiť. Tak mladí cestovatelia, vidíme sa!?

PENZIÓN SLNIEČKO, DUCHONKA

5 – 10 ROKOV

Za príplatok 25€ autobusový výlet do Eko Parku 
v Piešťanoch a na Topoľčiansky hrad.

“Deti boli spokojné, dcéra bola už druhé 

leto s vašou cestovkou. Keď sa im páči, mne 

tiež. Za mňa a moje deti veľká spokojnosť.” 

p. Mária, Slniečkovo 2022

OD 344€

4

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022

KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-slnieckovo


od
po

rúčame

DÁTUM                         DNÍ               CENA

06.08. - 13.08.2023                8                   od 379€

V našom letnom tábore Slniečkovo ENGLISH sa bude toto 
leto cestovať! S deťmi precvičíme počas prázdnin aj zopár
anglických slovíčok a doplníme slovnú zásobu. Náš tábor 
je doplnený o zábavnú detskú angličtinu. Deti si ľahko 
zapamätajú nové slovíčka a vďaka vizualizácii rýchlejšie 
pochopia ich význam. Prázdniny však nie sú iba o učení sa, 
každý deň sa ponoríme do inej krajiny, spoznáme aj ríšu 
zvierat na výlete do Eko Parku v Piešťanoch a čaká nás 
tam aj detské ihrisko. Letný tábor Slniečkovo ENGLISH je 
prichystaný pre všetkých malých zvedavcov na ich prvú 
táborovú cestu do sveta hier a objavovania angličtiny.

Slniečkovo ENGLISH

PENZIÓN SLNIEČKO, DUCHONKA

5 – 10 ROKOV

Za príplatok 25€ autobusový výlet do Eko Parku 
v Piešťanoch a na Topoľčiansky hrad.

“Bol to vynikajúci tábor a veľmi mi chýba. 

Všetci animátori boli vynikajúci. Jedlo bolo 

chutné. Kuchári boli milí a aj duple dávali!” 

Dianka, Slniečkovo ENGLISH 2022

OD 344€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022

… around the world!
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KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-slnieckovo-english
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SunnyGAMES

DÁTUM                         DNÍ               CENA

02.07. - 09.07.2023                8                   od 329€
09.07. - 16.07.2023                8                   od 329€
16.07. - 23.07.2023                8                   od 329€
23.07. - 30.07.2023                8                   od 329€
30.07. - 06.08.2023                8                   od 329€
06.08. - 13.08.2023                8                   od 329€
13.08. - 20.08.2023                8                   od 329€

Už deviaty rok si umelci, tanečníci, divadelníci, vlogeri, 
športovci, turisti, chilleri a aj tí, ktorí ešte na SunnyGAMES 
neboli, užijú tú pravú táborovú atmosféru. Privítame opäť 
zaujímavých hostí, užijeme si letné kino, neodmysliteľné 
vodné hry a UV disco. Srdcovkou sú táborové tance a výlet 
do BOUNCE PARK 17 v Banskej Bystrici! Poobedia budú 
patriť tímovým táborovým hrám o slnečné mince, večerný 
odpočinok je čas vyhradený pre Šťastnú hodinku a večer 
nesmú chýbať zábavné večerné hry, diskotéky 
a prekvapenia. Leto 2023 je už za rohom a na SunnyGAMES 
už chystáme welcome drinky!

RZ TRNAVÁ HORA, TEKOV

9 – 15 ROKOV

Za príplatok 50€ autobusový výlet do BOUNCE 
PARK 17 v Banskej Bystrici.

“V tábore som bola prvýkrát, užila som si to a 

veľmi sa mi tam páčilo. Veľkú úlohu zohrali aj 

super animátori.” Miška, SunnyGAMES 2022

OD 294€
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ZĽAVA
-35€do 31.03.2022

... SunnyARTS, SunnyDANCE, SunnySPORTS a SunnyTHEATRO!

KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-sunnygames


od
po

rúčame

DÁTUM                         DNÍ               CENA

30.07. - 06.08.2023                8                   od 369€
06.08. - 13.08.2023                8                   od 369€
13.08. - 20.08.2023                8                   od 369€

Voda, slniečko, zábava a bezstarostné prázdniny! SunnyRELAX 
otvára brány pre všetky deti, ktoré majú vo svojej táborovej 
výbave nachystané plavky, žabky a opaľovací krém. Duchonku 
ovládne pravý prázdninový oddych a letná pohoda. Tešiť sa 
môžete na nové hry a aktivity, bodyzorbing, Hawaii Párty 
a Párty pod hviezdami. K SunnyRELAXU už neodmysliteľne 
patria aj vodné bicykle a paddleboardy na Duchonke! Kto 
vyzbiera pre svoj tím dostatočné množstvo pokladu? Kto má 
chuť s kamošmi zažiť niečo naozaj cool? Začni baliť kufre 
a nezabudni na dobrú náladu, pozitívnu energiu a 
samozrejme na plavky!

SunnyRELAX

PENZIÓN SLNIEČKO, DUCHONKA

7 – 15 ROKOV

Za príplatok 25€ autobusový výlet do Eko Parku 
v Piešťanoch a na Topoľčiansky hrad.

“Už som bol viackrát v tomto tábore a 

páčilo sa mi, najviac hry v areáli. Ubytko 

bolo skvelé a jedlo výborné!” Matúš, 

SunnyRELAX 2022

OD 334€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022

… alebo prázdninový vibe na Duchonke! 
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KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-sunnyrelax


od
po

rúčame

So Slniečkom na ryby
… letný tábor pre rybárov!

DÁTUM                         DNÍ               CENA

02.07. - 08.07.2023                7                   od 419€
09.07. - 15.07.2023                7                   od 419€
16.07. - 22.07.2023                7                   od 419€
23.07. - 29.07.2023                7                   od 419€
30.07. - 05.08.2023                7                   od 419€
06.08. - 12.08.2023                7                   od 419€

Náruživý rybár alebo začiatočník v rybolove zažije tú pravú 
atmosféru rybačky a priučí sa novým technikám lovu. Čaká 
nás parádny rybolov na nádhernom mieste, ktoré sa 
nachádza na 8-hektárovom Ranči na Striebornom jazere 
neďaleko Galanty. Spoznáš rôzne techniky rybolovu, veľa 
ti prezradia odborné prednášky, pripravený je aj nočný a 
ranný rybolov, kvalitné návnady, náväzce a krmivo. 
Samozrejme, nebude všetko len o tom, tiež nás čaká aj 
zábava v podobe športu, rôzne tímové hry, táborové tance, 
táborák a disco. Zrelaxovať a oddýchnuť si pôjdeme do 
vodného sveta Aquapark Trnava. Chystaj udice, 
podberák, nabaľ háky, plavky, kamoša a hurá so Slniečkom 
na ryby!

RANČ NA STRIEBORNOM JAZERE,

GALANTA

8 – 16 ROKOV

Za príplatok 25€ zapožičanie kompletnej výbavy 
na rybolov pre začiatočníka (udica, podberák, 
podložka, racohy, signalizátor záberu).
Za príplatok 30€ autobusový výlet do Aquaparku 
Trnava.

OD 384€
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ZĽAVA
-35€do 31.03.2022

NOVINKA

V cene tábora: rybársky kurz pre 

začiatočníkov alebo pokročilých, denne 

rybolov, náväzce, návnady, krmivo na 

rybolov a iné.

KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-so-slnieckom-na-ryby


So Slniečkom v sedle

Za príplatok 30€ autobusový výlet do Aquaparku 
Trnava.

… leto v konskom sedle!

od
po

rúčame

DÁTUM                         DNÍ               CENA

02.07. - 08.07.2023                7                   od 419€
09.07. - 15.07.2023                7                   od 419€
16.07. - 22.07.2023                7                   od 419€
23.07. - 29.07.2023                7                   od 419€
30.07. - 05.08.2023                7                   od 419€
06.08. - 12.08.2023                7                   od 419€

Si milovník zvierat a miluješ jazdu na koni alebo si ju chceš 
prvýkrát vyskúšať? Tak poď aj ty s nami prežiť 
neopakovateľný týždeň na Ranči na Striebornom jazere. 
Čakajú ťa tu jazdiarne v krásnom prostredí, zaujímavé 
dobrodružstvá so skúsenými inštruktormi. Okrem 
jazdenia na koni sa budeme aj starať o štvornohé tátoše, 
učiť sa bezpečne s nimi zaobchádzať a kŕmiť ich. V pláne 
máme množstvo športu a zábavy vrátane tímových súťaží, 
opekačku, diskotéky, táborové tance a mnoho iných letných 
aktivít. Zaslúžený relax a oddych po náročných dňoch 
nájdeme v aqauparku v Trnave. Tak dlho nerozmýšľaj a 
poď s nami na ranč plný pohody, fantastických animátorov 
a skvelých letných zážitkov!

RANČ NA STRIEBORNOM JAZERE,

GALANTA

8 – 16 ROKOV

OD 384€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022

NOVINKA

V cene tábora: základný jazdecký výcvik, 

denná starostlivosť o kone, inštruktori, 

prilby, profesionálne jazdiarne, zaujímavé 

prednášky a iné.
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KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-so-slnieckom-v-sedle
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rúčame

SunnyARTS

DÁTUM                         DNÍ               CENA

02.07. - 09.07.2023                8                   od 329€
09.07. - 16.07.2023                8                   od 329€
16.07. - 23.07.2023                8                   od 329€
23.07. - 30.07.2023                8                   od 329€
30.07. - 06.08.2023                8                   od 329€
06.08. - 13.08.2023                8                   od 329€
13.08. - 20.08.2023                8                   od 329€

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 a náš umelecký 
ateliér 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, či skrášliť samotný umelecký ateliér 
a zanechať svoju maľbu na stenách pre ďalších umelcov. 
Kreativite sa medze nekladú. Dopoludnia si užívaj 
SunnyARTS, popoludní buď súčasťou nášho SunnyGAMES!

RZ TRNAVÁ HORA, TEKOV

9 – 15 ROKOV

Za príplatok 50€ autobusový výlet do BOUNCE 
PARK 17 v Banskej Bystrici.

“Deti si tábor užili. Čo sa týka aktivít a hier, 

deti boli spokojné a to je hlavné.” mama 

Paula, SunnyARTS 2022

OD 294€
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ZĽAVA
-35€do 31.03.2022

... súčasťou SunnyGAMES

KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-sunnyarts


od
po

rúčame

SunnyDANCE

DÁTUM                         DNÍ               CENA

02.07. - 09.07.2023                8                   od 329€
09.07. - 16.07.2023                8                   od 329€
16.07. - 23.07.2023                8                   od 329€
23.07. - 30.07.2023                8                   od 329€
30.07. - 06.08.2023                8                   od 329€
06.08. - 13.08.2023                8                   od 329€
13.08. - 20.08.2023                8                   od 329€

Každé leto sa tešíme na choreografiu, ktorú nám na záver 
turnusu predvedú tanečníci zo SunnyDANCE! Ideálne 
strávené dopoludnie pre každého mladého tanečníka je so 
svojimi kamarátmi v tanečnom ateliéri v Trnavej Hore. 
Nové kroky, zaujímavé variácie, nadupaná hudba a je z 
toho dokonalá choreografia. Inšpiráciu naberieme 
napríklad aj v novom Just Dance na PS4! Vychutnáme si 
zábavné táborové hry, zaslúžený relax v bazéne, diskotéky, 
atrakcie a aj výlet do BOUNCE PARK 17 v Banskej Bystrici! 
Dopoludnia si užívaj SunnyDANCE, popoludní buď súčasťou 
nášho SunnyGAMES!

RZ TRNAVÁ HORA, TEKOV

9 – 15 ROKOV

Za príplatok 50€ autobusový výlet do BOUNCE 
PARK 17 v Banskej Bystrici.

“Program bol zaujímavý, súťaže ma bavili 

najviac. Tím animátorov bol skvelý, 

zodpovedný a aj zábavný. Som rada, že som si 

vybrala práve tento tábor.” Romana, 

SunnyDANCE 2022

OD 294€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022

... súčasťou SunnyGAMES
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KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-sunnydance


od
po

rúčame

SunnySTAR

DÁTUM                         DNÍ               CENA

02.07. - 09.07.2023                8                   od 329€
09.07. - 16.07.2023                8                   od 329€
16.07. - 23.07.2023                8                   od 329€
23.07. - 30.07.2023                8                   od 329€
30.07. - 06.08.2023                8                   od 329€
06.08. - 13.08.2023                8                   od 329€
13.08. - 20.08.2023                8                   od 329€

Slniečkový YouTube a Tik-Tok sú pripravené na tvoje skvelé 
a zábavné videá! Byť tvorcom v onlinovom svete je veľká 
zodpovednosť! Zábavnou formou ti vysvetlíme, ako 
bezpečne a zodpovedne využívať médiá a digitálne 
technológie. Dopoludnia absolvuješ skvelé workshopy 
zamerané na prácu s našou technikou, rekvizitami a 
aplikáciami na tvorbu a strih videí. Okrem workshopov 
budeš mať skvelú príležitosť si spraviť foto a porozprávať 
sa so zaujímavými hosťami, ktorí sú hviezdami aj na 
YouTube a Tik-Toku. Dopoludnia si užívaj SunnySTAR, 
popoludní buď súčasťou nášho SunnyGAMES!

RZ TRNAVÁ HORA, TEKOV

9 – 15 ROKOV

Za príplatok 50€ autobusový výlet do BOUNCE 
PARK 17 v Banskej Bystrici.

“Najviac sa mi páčila nočná hra, ale páčilo sa 

mi naozaj všetko. Animátori boli perfektní a 

priateľskí.” Denis, SunnySTAR 2022

OD 294€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022

Buď hviezdou YouTubu a TikToku!
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KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-sunnystar


od
po

rúčame

SunnyTHEATRO
... súčasťou SunnyGAMES

DÁTUM                         DNÍ               CENA

02.07. - 09.07.2023                8                   od 329€
09.07. - 16.07.2023                8                   od 329€
16.07. - 23.07.2023                8                   od 329€
23.07. - 30.07.2023                8                   od 329€
30.07. - 06.08.2023                8                   od 329€
06.08. - 13.08.2023                8                   od 329€
13.08. - 20.08.2023                8                   od 329€

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 zahodíme 
zábrany a ostych pred publikom. Svetlá reflektorov, 
táborová galéria a pódium budú na leto v ateliéroch 
pripravené. Staňte sa hviezdou letného tábora a 
standing ovation vás neminie. Vychutnáme si zábavné 
táborové hry, zaslúžený relax v bazéne, diskotéky, atrakcie 
a aj výlet do BOUNCE PARK 17 v Banskej Bystrici! 
Dopoludnia si užívaj SunnyTHEATRO, popoludní buď 
súčasťou nášho SunnyGAMES!

RZ TRNAVÁ HORA, TEKOV

9 – 15 ROKOV

Za príplatok 50€ autobusový výlet do BOUNCE 
PARK 17 v Banskej Bystrici. “Ďakujem krásne za nezabudnuteľné zážitky! 

Veľmi som si to užila. Do tábora od CK 

Slniečko pôjdem určite aj budúci rok!” 

Daniela, SunnyTHEATRO 2022

OD 294€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022
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KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-sunnytheatro


od
po

rúčame

KravMagaCamp

DÁTUM                         DNÍ               CENA

09.07. - 16.07.2023                8                   od 349€
16.07. - 23.07.2023                8                   od 349€

Už po tretíkrát je tu niečo výnimočné a bombové, čo nikde 
inde nenájdeš! Priamo v lone krásnej hornooravskej prírody 
na teba čaká týždeň plný priateľstva, disciplíny, zážitkov, 
dobrej nálady a chvíle s unikátnym sebaobranným 
systémom Krav Maga. Že nevieš, čo to je? Nevadí, my ťa to 
naučíme. 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. A to všetko samozrejme pod dohľadom 
skúsených certifikovaných inštruktorov Krav Maga 
Kids&Junior. A ak máš 12+, čaká ťa ešte viac chvíľ s 
airsoftom. Chceš chill? V tom prípade vonkajší bazénik a 
okolie určite splní tvoje chill chúťky. 

AGROPENZIÓN AB, NOVOŤ

8 – 17 ROKOV

Za príplatok 20€ autobusový výlet na Oravskú 
priehradu s plavbou na výletnej lodi, s jazdou v 
záchrannom člne a jazda úvraťovou železničkou v 
Oravskej Lesnej.
Za príplatok 20€ airsoft (parkour a taktické 
streľby, taktické hry v lese). “Program bol úžasný, bol zaujímavý, poučný. 

Super bol výlet na Oravskú priehradu, 

rozcvičky, diskotéky, prežitie v lese, airsoft, 

aj nočná hra.” Ľubka, KravMagaCamp 2022

OD 314€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022
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KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-kravmagacamp


od
po

rúčame

SunnyPARKOUR

DÁTUM                         DNÍ               CENA

30.07. - 06.08.2023                8                   od 359€
06.08. - 13.08.2023                8                   od 359€

PLEJS FOR MOVEMENT & CK Slniečko pripravili pre vás letný 
parkour tábor pod taktovkou profesionálnych trénerov z 
Trenčína, tentokrát v rámci tábora SunnyGAMES! Okrem 
zábavy a oddychu vás priučia základom parkouru a 
freerunningu. Odborne vysvetlia základy akrobacie a 
vyskúšate si aj saltá. Naučíte sa šplhať, preliezať, 
zoskakovať a tiež základy stojky. Pomocou hier spevníte 
celé svoje telo, zlepšíte rovnováhu tela a orientáciu v 
priestore. Rozviniete tímového ducha, disciplínu a pre 
nebojácnych sú pripravené hry na prekonávanie strachu a 
samého seba. Dopoludnia si užívajte SunnyPARKOUR, 
popoludní buďte súčasťou nášho SunnyGAMES.

RZ TRNAVÁ HORA, TEKOV

8 – 16 ROKOV

Za príplatok 50€ autobusový výlet do BOUNCE 
PARK 17 v Banskej Bystrici.

“Sú to najlepšie tábory na svete, robte takúto 

robotu aj ďalej. Je skvelá!” Lucia, 

SunnyPARKOUR 2022

OD 324€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022
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KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-sunnyparkour


od
po

rúčame

SunnySPORTS

DÁTUM                         DNÍ               CENA

02.07. - 09.07.2023                8                   od 329€
09.07. - 16.07.2023                8                   od 329€
16.07. - 23.07.2023                8                   od 329€
23.07. - 30.07.2023                8                   od 329€
30.07. - 06.08.2023                8                   od 329€
06.08. - 13.08.2023                8                   od 329€
13.08. - 20.08.2023                8                   od 329€

Milujeme futbal, florbal, basketbal, volejbal, vybíjanú a aj 
bedminton. Hlavne na tieto športy sa môžete tešiť v našom 
tradičnom tábore SunnySPORTS a určite aj na nejaké 
novinky. Čaká nás areál so športovými ihriskami a tak ich 
naplno využijeme. Každý jeden z nás sa stane súčasťou 
tímu a spoločnými silami zabojujeme o cenné trofeje. 
Vychutnáme si tréningy, zápasy, turnaje, zábavné 
táborové hry, zaslúžený relax v bazéne, diskotéky,
atrakcie a aj výlet do BOUNCE PARK 17 v Banskej Bystrici! 
Dopoludnia si užívaj SunnySPORTS, popoludní buď 
súčasťou nášho SunnyGAMES! Športu zdar!

RZ TRNAVÁ HORA, TEKOV

9 – 15 ROKOV

Za príplatok 50€ autobusový výlet do BOUNCE 
PARK 17 v Banskej Bystrici. “Chcem sa poďakovať za najkrajší týždeň 

tohto leta! Spoznala som veľa úžasných ľudí, 

na ktorých nikdy nezabudnem. Dúfam, že sa 

ešte vidíme!” Nina, SunnySPORTS 2022

OD 294€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022

... súčasťou SunnyGAMES
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KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-sunnysports


od
po

rúčame

MISIA

DÁTUM                         DNÍ               CENA

02.07. - 07.07.2023                6                   od 299€
09.07. - 16.07.2023                8                   od 379€
16.07. - 23.07.2023                8                   od 379€
23.07. - 30.07.2023                8                   od 379€
30.07. - 06.08.2023                8                   od 359€
06.08. - 12.08.2023                7                   od 339€
13.08. - 19.08.2023                7                   od 339€
20.08. - 26.08.2023                7                   od 339€

V uplynulých rokoch sme dobyli oravské kraje a teraz sa 
chystáme obsadiť územie Bielych Karpát. Našim prioritným 
cieľom je vybudovať nové výcvikové stredisko MISIA, a 
to konkrétne v lesnom prostredí krásneho zámočku 
Antonstál! Využijeme vaše ženijné schopnosti pri budovaní 
táboriska, topografické znalosti pri skúmaní a pohybovaní 
sa v novom teréne a vedomosti o prežití v lone prírody. 
Pripravte sa na boj v trenčianskej Laser aréne, či na 
zdolanie prekážok v Tarzanii, či na splav rieky Váh! Veru, 
o poriadnu dávku adrenalínu, dobrodružstvá, nové 
priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky sa nemusíte báť. 
Takže vojaci, vztyk! Pozor! K pocte zbraň!

KAŠTIEĽ ANTONSTÁL, NEMŠOVÁ

9 – 16 ROKOV

Za príplatok 25€ autobusový výlet na splav rieky 
Váh z Nemšovej do Trenčína.
Za príplatok 30€ autobusový výlet do Laser arény 
a do Tarzánie v Trenčíne.

“Zaujímavý a super program. Najviac ma bavil 

splav rieky, tanky a všetko spojené s vojnou. 

Je tam vždy sranda. Všetci ste super! Na 

budúci rok som tam zas!” Samo, MISIA 2022

OD 264€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022
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KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-misia


od
po

rúčame

SunnyACTION
… alebo TATRANSKÝ EXTRÉM!

DÁTUM                         DNÍ               CENA

08.07. - 15.07.2023                8                   od 329€
15.07. - 22.07.2023                8                   od 329€
22.07. - 29.07.2023                8                   od 329€
29.07. - 05.08.2023                8                   od 329€

Najakčnejších 8 dní letných prázdnin je tu opäť! Tak isto 
ako po minulé roky, tak aj tento rok nás v Tatranskom 
Lieskovci bude hostiť penzión Medvedica. Najskôr si 
otestujeme, aký si tímový hráč, … a to na vlnách krásnej 
slovenskej rieky Dunajec. Nadýchať sa čerstvého vzduchu a 
spoznať kus našich veľhôr pôjdeme na peší výlet do 
podhoria Vysokých Tatier. Vychillovať, zrelaxovať a 
vytobogánovať sa pôjdeme do vodného sveta - Aquacity 
Poprad, kde si užijeme kopec zábavy. Najväčší extrém, aký 
nás čaká, je zábavný park Energylandia v susednom 
Poľsku! Tešiť sa môžeš aj na nové súťaže a nadupané párty. 
Teší sa na teba tím akčných animátorov!

PENZIÓN MEDVEDICA, 

TATRANSKÁ ŠTRBA

9 – 15 ROKOV

Za príplatok 15€ Veveričí lanový park na Štrbskom 
plese.
Za príplatok 20€ výlet vlakom do Aquacity Poprad.
Za príplatok 35€ autobusový výlet na splav rieky 
Dunajec.
Za príplatok 55€ autobusový výlet do najväčšieho 
zábavného parku v strednej Európe - 
Energylandie /PL/.

“Program bol úžasný, bavili sme sa v tímoch a 

každá hra mi prišla zaujímavá. Tím 

animátorov bol úžasný. Boli zohraní a 

zabávali sa spolu s nami.” Maťa, 

SunnyACTION 2022

OD 294€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022
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KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-sunnyaction


od
po

rúčame

POHOĎÁK

DÁTUM                         DNÍ               CENA

02.07. - 09.07.2023                8                   od 379€
09.07. - 16.07.2023                8                   od 379€
16.07. - 23.07.2023                8                   od 379€
23.07. - 30.07.2023                8                   od 379€
30.07. - 06.08.2023                8                   od 379€
06.08. - 13.08.2023                8                   od 379€
13.08. - 22.08.2023              10                   od 459€

Pohoďáci, najbližšie leto na vás čaká open air párty so 
špičkovou technikou a stage-om stvoreným na
tie najbrutálnejšie tanečné kreácie, ale aj na privítanie hostí. 
Nesmie chýbať klasická retro oldies párty, penová párty 
a samozrejme, extrémna záverečná párty, pri ktorej sa 
Trubárka bude otriasať v základoch. Pripravené sú aj 
workshopy - paintball, stolný futbal, stolný tenis, 
loptové hry, bodyzorbing, aquagym či kinball. 
Nepriestrelná Laser Arena, elektrické motokáry vo Volt 
racing a Jumpcentrum v Drietome, kde na teba čaká 34 
trampolín, lezecká stena, penová jama a basketbalové koše. 
Pohoďák je iba jeden! 

CHATA TRUBÁRKA, TRENČÍN

13 – 17 ROKOV

Za príplatok 15€ autobusový výlet do Laser Arény 
v Trenčíne.
Za príplatok 20€ autobusový výlet do Volt racing 
center na elektrické motokáry.
Za príplatok 25€ autobusový výlet do Jumpcentra 
v Drietome.

“Zas a znova som prežil vo vašom tábore 

najlepšiu časť leta. Som jeho súčasťou už 

piatykrát a nikdy neľutujem výber tábora. 

Chcem sa vám všetkým poďakovať a

odovzdať vám môj rešpekt za to, čo robíte. 

Vašu prácu si nesmierne vážim. Ďakujem!” 

Godko, Pohoďák 2022

OD 344€

ZĽAVA
-35€do 31.03.2022
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… ten pravý tábor pre teenagerov!

KLIKNI TU

https://www.ckslniecko.sk/letny-tabor-pohodak


CK SLNIEČKO 
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