Zamkovského chata, Malá Studená dolina
Ponúkame Vám jedinečnú možnosť stráviť výlet alebo školu v prírode v srdci
tatranskej prírody, priamo v Malej Studenej doline na Zamkovského chate.
Lokalita: Malá Studená dolina (50 min. peši z Hrebienka)
Kapacita: 24 osob na pevných ložkach a 19 v podkroví na madracoch.
Ubytovanie

štvorložkové izby (3 izby)

dvojložkové izby (3 izby)

šesťložková izba

Izby majú spoločnú kúpeľňu a WC na chodbe.
Stravovanie:
Na chate je stravovanie formou plnej penzie (na obed sú možné balíčky) + pitný režim.

Cenník

€ dieťa / noc (3 x denne strava)
ZŠ (2.stupeň + stredné školy) 19 € dieťa / noc (3 x
ZŠ (1.stupeň) 16
denne strava)
Pitný režim počas celého dňa je v cene pobytu.
Ponuka platí pri min. 4 prenocovaniach
Ponuka platí v mesiacoch: máj,jún,október,november.
Pedagogický doprovod má ubytovanie zdarma.

V cene je zahrnutý aj 1 x program
z nasledujúceho výberu:
Ekohry v prírode (poznávanie prírody všetkými
zmyslami, nielen očami - napr. počúvanie stromov
fonenedoskopom)
Prednáška o horolezectve + ukážky lezenia.
Večerné premietanie filmov tatranských
zvieratách a prírode.
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Ponuka pre školské výlety na rok 2011 / Vysoké Tatry

Lokalita: Centrum mesta Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica
Kapacita: 92 osôb
Dvojhviezdičkový hotel ponúka ubytovanie v:

dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky,

trojlôžkových izbách s možnosťou prístelky,

apartmánoch,

V každej izbe je televízor. Každá izba má vlastné sociálne vybavenie so
sprchovacím kútom a WC.
Stravovanie:
V penzióne sa podávajú raňajky, polpenzia alebo plná penzia.

Cenník pre školské výlety
II.stupeň ZŠ

18,00 € dieťa / noc s polpenziou

Na 10 detí je jeden pedagóg zdarma.
Cena pre ostatných pedagógov: je 26 € / noc s polpenziou
Príplatok za obed je 2 €.

Chata, Stará Lesná
Lokalita: Podtatranské obce – Stará Lesná
Chata má 14 izieb, s celkovou kapacitou 32 lôžok a 13 prísteliek. Izby majú
kúpeľňu a WC na izbe.
Vybavenie chaty

obývacia miestnosť s rádiom a TV/SAT,

spoločenská miestnosť s krbom,

jedáleň pre 32 osôb,

kuchyňa s 2 chladničkami, mikrovlnou rúrou, sporákom...

prístup na internet,

záhradné posedenie, grilovací kút,

parkovanie,

stravovanie možné formou raňajok pre väčšie skupiny.

Cenník

€ / noc (od 27.06.)
Cena za celý objekt: 260,- € / noc (do 26.06.)
Cena za lôžko: 8,50 € / noc (min.2 noci do 26.6.)
Cena za celý objekt: 320,-

Raňajky: 3,50 € / osoba

Penzión, Horný Smokovec
Lokalita: Centrum mesta Vysoké Tatry – Horný Smokovec
Kapacita: 50 osôb
Ubytovanie a vybavenie penziónu:

23 izieb (1 – 4 lôžkových) s umývadlom

izby majú sociálne zariadenie a sprchy spoločné na chodbe,

hosťom je k dispozícii spoločenská miestnosť s TV,

k penziónu patrí aj letná terasa s výhľadom na Tatry,

športové ihrisko,

reštaurácia,

ohnisko,

stravovanie formou raňajok alebo polpenzie.

Cenník

€ dieťa / noc (5 x denne strava)
ZŠ (1.stupeň) 12,45 € dieťa / noc (5 x denne strava)
ZŠ (2.stupeň) 13,40 € dieťa / noc (5 x denne strava)
Stredné školy 15,50

Ponuka platí pri min. 4 prenocovaniach
Ponuka platí v mesiacoch: máj,jún,september,október,november.
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Hotel **, Tatranská Lomnica

Lokalita: Centrum mesta Vysoké Tatry – Tatranská Lesná
Kapacita: 58 osôb
Termíny: apríl, máj, jún, október, november
Ubytovanie a vybavenie penziónu:

2-4 lôžkové izby s umývadlom

izby majú sociálne zariadenie a sprchy spoločné na chodbe,

hosťom je k dispozícii spoločenská miestnosť s TV,

reštaurácia,

tenisový kurt, biliard,stolný tenis

stravovanie formou plnej penzie
Penzión sa nachádza v blízkosti zastávky tatranskej električky.

Cenník
Pri pobyte na 4 a viac nocí

€ dieťa / noc (5 x denne strava)
ZŠ (do 10 r.) 12,30 € dieťa / noc (5 x denne strava)
ZŠ (do 15 r.) 14,10 € dieťa / noc (5 x denne strava)
Stredné školy 15,60

Na 10 žiakov je jeden pedagóg zdarma.
Ponuka platí v mesiacoch: máj,jún,september,október,november.
Cenník
Pri pobyte na 2 a 3 noci

€ dieťa / noc (3 x denne strava)
ZŠ (do 10 r.) 14,50 € dieťa / noc (3 x denne strava)
ZŠ (do 15 r.) 16,10 € dieťa / noc (3 x denne strava)
Stredné školy 17,70

Na 20 žiakov je jeden pedagóg zdarma.
Ponuka platí v mesiacoch: máj,jún,september,október,november.

Hotel **, Tatranské Matliare
Lokalita: Centrum mesta Vysoké Tatry – Tatranské Matliare
Termíny: apríl, máj, jún, október, november
Ubytovanie a vybavenie penziónu:

2 a 3-lôžkové izby s kúpeľňou a WC na izbe

TV na izbe

reštaurácia, denný bar

bowling, sauna, masáže, vírivá vaňa (za poplatok)

vonkajšie ihrisko, stolný tenis, bazén, telocvičňa (1 hod./den zdarma)

stravovanie formou plnej penzie

V cene nie je zahrnutý miestny poplatok 1 € / noc (platia osoby staršie ako 18
rokov)
Hotel sa nachádza približne 1 km za Tatranskou Lomnicou
Minimálna dĺžka pobytu sú 4 noci.

Cenník
Pri pobyte na 4 a viac nocí v sezóne

€ dieťa / noc, 3 x denne strava
Deti do 19 r. 25 € dieťa / noc, 3 x denne strava
Deti do 15 r. 22

Každé 21 dieťa má pobyt zdarma.
Cenník
Pri pobyte na 4 a viac nocí v mimosezóne

€ dieťa / noc, 3 x denne strava
Deti do 19 r. 23 € dieťa / noc, 3 x denne strava
Deti do 15 r. 20

Každé 21 dieťa má pobyt zdarma.
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Penzión, Tatranská Lesná

Lokalita: Centrum mesta Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica
Kapacita: 52 osôb v hoteli a 84 lôžok v 14tich chatkách.
Ubytovanie a vybavenie hotel:

2 a 3 lôžkové izby s kúpeľňou a WC na izbe, TV na izbe.

reštaurácia,

malé detské ihrisko,

veľká trávnatá plocha pri hoteli,

stravovanie formou plnej penzie,

vonkajšie posedenie,

slovenská izba s grilom,

salónik pre 12 osôb,

konferenčná miestnosť pre 40 osôb.
Hotel sa nachádza v dolnej časti Tatranskej Lomnice – smerom na Veľkú Lomnicu.

Cenník
Pri pobyte na 2 a viac nocí
Školy. 15 € dieťa / noc, 5 x denne strava
+ pitný režim + 1 x za pobyt opekačka.
Možnosť využitia konferenčnej miestnosti na diskotéku.
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Hotel_1, chatky **, Tatranská Lomnica

Lokalita: Pieninský národný park - Haligovce
Počet chát: 14 chát (spolu 112 osôb)
Vybavenie chaty:

2 x trojlôžková izba a 1 x dvojlôžková izba

sociálne zariadenie,

sprcha,
Areál a jeho vybavenie:

detské ihrisko,

vonkajšie šachy,

8 m bazén,

reštaurácia Goralský dvor,

minizoo,

futbalové ihrisko,

volejbalové ihrisko,

požičovňa bicyklov,

štvorkolky,
Stravovanie:
polpenzia alebo plná penzia.

Cenník pre školy

14,- € / noc s polpenziou
16,- € / noc s plnou penziou.

Školský výlet s www.vysoketatry.cz

S nami získate viac..

Čo môžeme pre vás zabezpečiť?
Ubytovanie, program, aktivity ...
1. V spolupráci so Štátnymi lesmi TANAPu Vám môžeme zabezpečiť ekohry v prírode (vnímanie lesa
všetkými zmyslami, nielen očami – napr. počúvanie dychu stromov fonendoskopom a pod.
2. V spolupráci so Štátnymi lesmi TANAPu zabezpečíme premietanie filmov o tatranských zvieratkách.
3. Splav Dunajca na pltiach.
4. Prednáška a výlet s horským vodcom.
5. Doporučíme Vám program a atrakcie v okolí (turistické trasy, bazény, aktivity, galérie, hrady...)

Tatry Development s.r.o.
Tatranská Lomnica 133

info@vysoketatry.cz

Tel. SR: + 421 233 888 222
Tel. ČR: + 420 234 139 999
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Ponuka pre školské výlety na jar 2011 / Pieniny
Chatky, Haligovce

