
ŠKOLA V PRÍRODE NA CHATE LIMBA – SKALKA PRI KREMNICI

www.skalkaarena.sk

Pre spokojnosť rodičov
l lebo ich deti prežijú pobyt v zdravom a bezpečnom prostredí, pod dozorom 

kvalifikovaných pracovníkov, v zariadení s chutnou a kvalitnou stravou, 
s pestrým programom za akéhokoľvek počasia.

Pre nadšenie detí
l užijú si pobyt bohatý na zábavu, vyskúšajú netradičné športové súťaže a hry, 
pozrú  si   unikátnu ťažbu zlata v pravej banskej štôlni. A k tomu sa zúčastnia 

súťaže o zájazd do Eurodisneylandu v Paríži pre 1 osobu.

Pre spokojných pedagógov
l lebo zažijú pobyt s deťmi v bezpečnom a krásnom prostredí mimo 
ruchu veľkomesta a s istotou širokej ponuky voľnočasových aktivít 

za akéhokoľvek počasia. K tomu bohatý program za pomoci animátorov 
a naviac možnosť získať špeciálne bonusy.

NAŠA PONUKA:

PREČO škola v prírode PRÁVE U NÁS?

l horské stredisko v nadmorskej výške 1 232 m.n.m., len 9 km 
nad Kremnicou, s dobrou dostupnosťou zo všetkých častí Slovenska
l vonkajšie ihriská bezplatne (volejbal, basketbal, plážový volejbal)
l in-line dráha na kolieskové korčule dlhá 2 km – vstup zadarmo
l RELAX CENTRUM v blízkosti chaty - viacúčelová vnútorná hala 

na kolektívne športy (futbal, basketbal, hádzaná, volejbal, florbal, futsal 
ale aj bedminton či tenis a pod.), bazén a sauny, bowling, squash, fitness
l rovná plocha rozmeru futbalového ihriska – vhodná na lukostreľbu, 
kolektívne súťaže a hry l značené trasy na turistiku a cykloturistiku 

s prepojením do okolitých stredísk l šipky, stolný tenis a stolový futbal, 
veľkorozmerné šachy l výlety do Kremnice – banské múzeum v štôlni 
Andrej, Mestský hrad, Mincovňa, Múzeum mincí a medailí, Termálne 

kúpalisko l výlet do Spa & Aquaparku Turčianske Teplice

CENA: od 11,99 EUR /deň/ dieťa pre materské školy
od 12,99 EUR /deň/ dieťa pre základné školy 

l ubytovanie v 2 až 4-lôžkových izbách s vlastným soc. zariadením 
a v 2 až 3-lôžkových izbách s umývadlom a sociálnym zariadením 
na chodbe l strava 5x denne a celodenný pitný režim l bezplatné 

využívanie spoločenskej miestnosti l bezplatné pripojenie na bezdrôtový 
internet na chate l bezplatné využívanie vonkajších ihrísk 

a in-line dráhy na kolieskové korčule

l 50% zľava na všetky vstupy do RELAX CENTRA pre deti do 15 rokov
l celý pobyt úplne zadarmo pre 1 pedagogického pracovníka vždy za 

15 platiacich detí l mzda pre pedagóga za podmienok 40 detí a viac suma 
3,5 EUR/deň, 50 detí a viac suma 4,5 EUR/deň, 60 detí a viac suma 5,5 EUR/deň

l 5-dňový autokarový zájazd pre 1 osobu do Eurodisneylandu v Paríži 
v hodnote 222,- EUR/os – možnosť výhry v súťaži, do ktorej bude zaradené

 každé dieťa zo školy v prírode na našej chate v šk. roku 2011/2012.
 Losovanie výhercu zájazdu sa uskutoční na chate Limba 30.6.2012

l pedagóg, ktorý zrekreuje v našom zariadení 70 a viac detí dostane 
POUKAZ na 3-denný skipas na 4-sedačkovú lanovku Pekná vyhliadka 

na zimnú sezónu 2011/2012.

l Bohatý program zorganizovaný animátormi - večerná animácia 1,- EUR, 
poldenná animácia 2,- EUR alebo celodenná animácia 3,- EUR na deň a dieťa 

podľa rozsahu programu l diskotéka a táborák počas školy v prírode, ceny 
do súťaží a darčeky pre oslávencov l vstupy do banského múzea 
v štôlni Andrej, Mincovne, mestského hradu, na termálne kúpalisko 

v Kremnici (so skupinovými zľavami) l darčekové predmety s logom 
strediska l zabezpečenie autobusovej dopravy na výlety do okolia 

za výhodnú cenu

CENA ZAHRŇUJE:

NAŠE BONUSY:

BONUS EXCLUSIVE pre deti:

BONUS EXLUSIVE pre pedagógov:

MOŽNÉ PRÍPLATKY:

Voľné termíny a všetky ďalšie informácie Vám 
kedykoľvek radi doplníme aj osobne priamo na Vašej škole. 

Kontakty: Tel.: +421 (0)910 944 622, +421 (0)48 32 60 526, 
e-mail: limba@skalkaarena.sk  


