Horský hotel JAVORNA ** DRIENICA
LYŽIARSKY VÝCVIK
LYŽIARSKA SEZÓNA TRVÁ AŽ DO KONCA MARCA!!!

TERMÍNY:19.02.-23.02.2018
26.02.-02.03.2018
05.03.- 09.03.2018
POPIS: Lyžiarske stredisko Drienica
patrí k TOP lyžiarskym strediskám
na východe Slovenska. Veľmi pekné
prírodné prostredie pod úpätím pohoria
Čergov, v blízkosti mesta Sabinov a vzdialené len 60 km od Košíc.
Lyžiarske stredisko Drienica ponúka 5 lyžiarskych vlekov, svahy s umelým
zasnežovaním vhodné pre začiatočníkov, mierne pokročilých ale aj pre skúsených
lyžiarov. Jeho atraktivitu zvyšuje možnosť večerného lyžovania, požičovňa lyžiarskej
výstroje, bufety a WC na svahu.
Hotel Javorná
Ubytovanie – jednoducho a účelne zariadené 2,3,4 až 6
lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením,
pre náročnejších ponúkame možnosť objednania
2 lôžkových izieb s vlastným soc. zariadením s TV
a internetovou prípojkou s príplatkom 1,- Eur / noc / osoba,
k dispozícii je izolačná miestnosť Dôležitá informácia:
nástup na ubytovanie po 13,00 hod. , uvoľnenie izieb
v deň odchodu do 11.00 hod.
Vybavenie Hotel ponúka stravovanie pre skupiny v hotelovej reštaurácii 3x denne, pitný
režim, 4x spoločenskú miestnosť s TV, stolný tenis, wellness centrum s plaveckým
bazénom 25m vo vedľajšej budove ( k dispozícii šatne a sprchy), vitálnym svetom a soľnou
jaskyňou, V letnom období môžu hostia využívať vonkajšie multifunkčné ihriská s umelou
trávou, viacúčelové ihriská, detské atrakcie, ohniská. Wifi zdarma je k dispozícii na
recepcii, za poplatok je biliard a stolný futbal
V cene 4x ubytovanie, 5 x denne strava pre žiakov ZŠ, 3x denne strava pre žiakov SŠ,
pobyt začína obedom a končí raňajkami, za príplatok je možné objednať sýtu polievku v deň
odchodu, pitný režim, rekreačný poplatok obci, skipas na 5 dní, poistenie CK proti
insolventnosti + ZDARMA : 1x vstup do bazéna, diskotéka, wifi na recepcii, možnosť
využitia 50% zľavy na wellness, pedagogickí pracovníci a zdravotník majú pobyt a dopravu
zdarma ( pri zachovaní pravidla na 15 žiakov 1 dosp. osoba zdarma)
Pre pedagogický dozor hotel ponúka možnosť využitia wellness počas celého pobytu v rámci
otváracích hodín krytého bazéna a wellness.

informácia ohľadom lyžiarskeho strediska SKI DRIENICA a skipasov
- 5 dňový skipass v cene 37,00 Eur/žiak, na 15 detí má 1 dosp. osoba skipas grátis
 možnosť večerného lyžovania 1x za pobyt v cene 1 Eur/ žiak
 v SKI CENTRE možnosť požičania lyžiarskej výstroje s 25% zľavou pre ubytovaných

PENZIÓN DOLINKA LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
LYŽIARSKY VÝCVIK

Termíny:
12.02.2018 - 18.2.2017
19.2. 2018 - 23.2.2018
Lokalita Penzión Dolinka sa nachádza pod úpätím Kráľovej hole, obklopený krásnou
prírodou v malebnej goralskej dedinke Liptovská Teplička, na rozhraní Liptova,
Vysokých Tatier a Spiša. Vzdialenosť od Košíc je 148 km.

LYŽIARSKE STREDISKO - SKIPARK LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
- nachádzajú sa tu tri zjazdovky rozdelené podľa
náročnosti a kategórie lyžiarov s nadmorskou výškou
vo vrcholovej stanici od 892 m. n. m. do 980 m. n. m.
Dĺžka tratí je od 90 m do 500 m. Výborné podmienky
pre lyžiarske výcviky. K lyžiarskemu stredisku, ktoré
je od penziónu vzdialené cca 3 km premáva skibus
(cena podľa dohody).

Ubytovanie veľmi pekne a novo zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky ,
vybavené kúpeľňou so sprchou a WC, TV , niektoré izby sú mezonetového typu , celková
kapacita 42 pevných lôžok a 11 prísteliek ( 53 osôb).

Vybavenie reštaurácia, spoločenská miestnosť s dataprojektorom , vhodná aj na

diskotéky a iné aktivity, bowling , wellness centrum - sauna, vírivka, oddychová časť,
fitness centrum

Tipy na výlety
-

v penzióne Dolinka ukážka spracovania vlny a ľanu tetkami z Liptovskej Tepličky
prehliadka Teplickej izby, zrubových domov a zemiakových pivničiek typických pre
obec

Cena skipasu bude aktualizovaná na začiatku zimnej sezóny ( cca 6,00 Eur/ deň / žiak )

V cene 4x ubytovanie, 4x strava 5x denne, pitný režim, poistenie CK proti
insolventnosti , bezplatné používanie spoločenskej miestnosti s vybavením JEDÁLNY
LÍSTOK prispôsobený dietologickým potrebám žiakov , domáca strava

+

BOWLING na 4 hodiny

ZDARMA


1 ped. pracovník na 10 žiakov zdarma + zdravotník na skupinu pobyt zdarma

