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Letný tábor Misia Orava

Slovensko, Žilinský kraj, Dolný Kubín
TERMÍN: 7.7. - 14.7.
8 dní / 7 nocí
CENA: 254 €
ubytovanie, strava 5x denne + pitný režim, animátori, zdravotník, program, materiálno - technické vybavenie,
ceny do súťaží, foto z tábora k stiahnutiu na internete, atrakcie airsoft, rambo dráha

Doprava: individuálna alebo autobusová z BA, TT, PN, TN, PB a ZA
Možnosť dokúpenia: za príplatok 2,80€ komplexné cestovné poistenie ECP (storno, prerušenie cesty, úraz,
zodpovednosť za škodu), za príplatok 5€ cool tričko Misia Orava, za príplatok 29€ autobusový výlet do Podbieľu (jazda v tanku) a splav rieky Orava, za príplatok 20€ autobusový výlet do aquaparku Dolný Kubín a Lanového parku let do Action Parku Čunovo

Doporučený vek 9 - 16 rokov
Podrobnosti o tábore:
Misia sa nenávratne blíži a je pripravená v plnej zbroji! Tento rok to bude špeciálne. Profesionálni vojaci s tebou
strávia jeden deň, kde ti ukážu a prezradia všetko to, čo obnáša ich život. Zasvätia ťa do neho v pravom slova
zmysle. Už na začiatku ťa vtiahneme do deja pútavou hrou, na základe ktorej budeš zaradený do roty ženistov,
prieskumníkov alebo strelcov a získaš svoj vojenský preukaz. Zmenou prešli aj naše výcviky, v ktorých ťa zocelíme zo streľby, z telesnej, poradovej, ženijnej, topografickej, psychologickej, zdravotníckej a z taktickej prípravy. Počas celého týždňa budeš bojovať o to, aby si získal čo najvyššiu hodnosť. Na našej rambo dráhe si posilníš
svoju kondíciu a otestuješ svoje sily a schopnosti. A to nie je všetko! Nebude chýbať ani nezabudnuteľná prespávačka v lese s varením gulášu, adrenalínová jazda tankom, splavovanie nevyspytateľnej rieky Oravy a zaslúžený oddych v aquaparku v Dolnom Kubíne. Novinkou bude lanový park pod Kubínskou Hoľou. Taktiež na teba
čaká airsoft, ktorý tento rok dostal nový level a bude prebiehať v taktickej stratégii dobytia cieľa. O poriadnu
dávku adrenalínu, dobrodružstva, nových priateľstiev, skúsenosti, zábavy, nezabudnuteľných zážitkov a mnoho
ďalšieho je tu postarané. Takže vojaci vztyk! A k pocte zbraň!
S tímom sme si pre Vás pripravili sezónu plnú skvelých noviniek. Prvou takou novinkou bude to, že každý
turnus prídu k nám profesionálni vojaci, ktorí s nami strávia jeden celý deň z tohto nezabudnuteľného týždňa
plného adrenalínu a dobrodružstva. Zasvätia nás do ich vojenského života, ukážu základné veci, čo by mal pravý
vojak vedieť a zvládnuť, porozprávajú o tom, ako to prebieha u nich v kasárňach, predvedú rôzne kúsky z boja.
A to spomínam len minimum z toho všetkého, čo s nimi zažijete.
Nesmiem zabudnúť aj na vaše obľúbené výlety, ktoré neodmysliteľne doplnia tento výnimočný týždeň. Zažiješ
adrenalínovú jazdu v tanku BVP, ako je už tradíciou, taktiež splavíme našu rieku Oravu a užijete si aj relax v
aquaparku v Dolnom Kubíne. Pribudne veľkolepá novinka v podobe lanového parku pod Kubínskou Hoľou, a to
kúsok od našej základne.
Misia ťa už netrpezlivo čaká, tak hor sa sem! Zbaľte všetko, čo potrebujete, no hlavne nezabudnite na plno elánu, pozitívnej energie a ani na maskáče. Veď tie sú predsa neodmysliteľnou súčasťou pravého vojaka!

