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Termíny:         27.07. - 31.07.2020 

    

Doprava:                   autobus CK PROMET Trans 

Cena tábora:            185 €/dieťa   

    
Cena zahŕňa:            doprava*, 4x ubytovanie, 5xdenne strava, pitný režim, voľný vstup do bazéna a  

  sauny, voľné vstupy na vonkajšie a vnútorné ihriská, celotáborový program,  

  materiálno – technické zabezpečenie tábora, zdravotný dozor, vedúci a animátori, 

  odmeny pre deti, poistenie CK proti úpadku      

 

Príplatky:  vstupy – cena bude upresnená 

   vreckové 

 

*doprava zo smeru Košice – Prešov – Levoča 

resp. Košice – smer na Rožňavu - Dobšinú 

 

 

 

Program: 

Deti sa premenia na pár dní na čarodejníkov a čarodejnice. Program obsahuje tematicky zamerané tímové 

hry a súťaž, čarodejnícky karneval, športové a vedomostné hry, tvorivé dielne: výroba masiek a kostýmov, 

workshopy zamerané na kreslenie a tanec, opekanie. 

   

• čarodejnícka akadémia: deti sa naučia jednoduché kúzla, 

• zhotovovanie ozdobných predmetov: čelenky, náramky priateľstva, náhrdelníky, 

• pravý čarodejnícky karneval, 

• skúška čarodejníckych zručností – vedomostné kvízy, hlavolamy, športové disciplíny, škola 

kúzlenia, 

• vyrábanie čarodejníckych domčekov, 

• nočná dobrodružná hra, 

• opekanie a rituál na zbavovanie strachu, čarodejnícke piesne a tance pri ohni. 

Počas celého pobytu deti budú využívať na komunikáciu „čarodejnícku poštu“ a dostanú diplom na 

pamiatku. 
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Miesto pobytu:         Telgárt – hotel Telgárt*                 

Hotel je situovaný v malebnej horehronskej obci Telgárt na rozhraní Nízkych Tatier, Muránskej planiny 

a Slovenského raja. Okolie ponuka bohaté možnosti ako tráviť voľný čas či už v lete alebo zime. Hotel je 

vhodný predovšetkým pre  veľké skupiny, tábory, školy v prírode, lyžiarske výcviky.   

 

Ubytovanie: 

Príjemné a komfortné ubytovanie v 2 - 6 lôžkových izbách a apartmánoch. Každá izba má vlastné sociálne 

zariadenie so sprchovacím kútom a WC. Izby sú zrekonštruované a v celom objekte je Wifi pripojenie. 

Ubytovacia kapacita je 102 lôžok. 

 

Stravovanie: 

K úplnej spokojnosti prispieva aj chutná a vyvážená strava podávaná v hotelovej reštaurácii. Stravovanie 

je 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) a nezabúdame ani na celodenný pitný režim. 

 

Vybavenie hotela: 

K dispozícii je konferenčná miestnosť, ktorú je možné využiť v prípade zlého počasia. Hotel ponúka 

návštevníkom možnosť využiť aj herňu, kde nájdete ping-pong, stolný futbal či rôzne stolné hry. 

Nachádza sa tu aj miestnosť s TV, dataprojektorom a plátnom, viacúčelová sála (telocvičňa) s kapacitou 

cca 250 miest, veľkokapacitná kinosála s pódiom s kapacitou 350 miest. Počas horúcich letných dní sa 

môžu návštevníci osviežiť v bazéne či posedieť si v saune. V areáli hotela je tiež k dispozícii tenisový 

kurt, futbalové ihrisko či polyfunkčné ihrisko. 

 

Tipy na výlety: 

• návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne (15 km) 

• prechádzka v Slovenskom raji (25 km) 

• kúpanie sa v najvyššie položenej vodnej nádrži Palcmanská maša (25 km) 

• turistika na Kráľovú hoľu (6 km) 

• prechádzka ku prameňu Hrona (1,5 km) 

• prechádzka ku unikátnym telgártskym viaduktom (1 km) 

• exkurzia v Meteorologickej stanici Telgárt (100 m) 

• turistika na Muránsky hrad (15 km) 

• jazda na koňoch na ranči (13 km) 

• návšteva lanového parku (13 km) 

• návšteva MINI ZOO v Telgárte (1,5 km) 

• jazda vlakom po najkrajšej trati na Slovensku z Telgártu cez unikátne viadukty a tunely do 

Dobšinskej ľadovej jaskyne (jaskyňa, ranč, tarzánia), a neskôr na Dedinky (Slovenský raj a vodná 

nádrž). 

 


