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Orava Letný tábor Pohoďák

Slovensko, Trnavský kraj, Prašník
TERMÍN: 27.7. - 3.8.
8 dní / 7 nocí
CENA: 244 €
ubytovanie, strava 5x denne + pitný režim, animátori, zdravotník, program, materiálno - technické vybavenie,
ceny do súťaží, foto z tábora k stiahnutiu na internete, atrakcie - vodný futbal, paintball, kin-ball,
bodyzorbing, penové delo, virtuálna realita, hostia, geocaching

Doprava: individuálna alebo autobusová z BA, TT, ZA, PB, PU, DCA a TN
Možnosť dokúpenia: za príplatok 2,80€ komplexné cestovné poistenie ECP (storno, prerušenie cesty, úraz,
zodpovednosť za škodu), za príplatok 5€ táborové tričko, za príplatok 29€ autobusový výlet do Ostrihomu a na
kúpalisko v Štúrove

Doporučený vek 13 – 17 rokov
Podrobnosti o tábore:
Toto je Pohoďák - tu sa vždy každý baví! A inak tomu nebude ani toto leto. Oáza letného chillovania na Prašníku je pripravená na ďalší ročník naj - coolovejšieho tábora pre teenagerov. Dva bazény, beachvolejbal, letné
kino, vodný futbal, kinball, penová párty či garden párty. Jednoducho - čo je dobré, to meniť nebudeme. Ale
nebudú chýbať ani novinky ako bodyzorbing, geocaching, virtuálna realita, profi DJ, video oldies párty, súťaž v
miešaní drinkov či úplne nová nadupaná nočná hra. Špičkové aktivity, večerné programy, hviezdni hostia sú
samozrejmosťou. Tento rok to posunieme ale ešte o level ďalej. Počas popoludnia máš možnosť vyskladať si
program podľa seba. Sám sa tak rozhodneš, či chceš hrať paintball, športovať, naučiť sa nové tanečné prvky,
točiť vlog alebo len tak chillovať pri bazéne.
To ale ani zďaleka nie je všetko. Skrátka, ponuka workshopov nikdy nebola taká široká. Nevynecháme ani výlet!
Tešiť sa tak môžeš na jedno z najväčších kúpalísk na Slovensku v Štúrove a na prehliadku čarovného Ostrihomu
v Maďarsku. Žltá rodinka, Ružoví panteri, Červené papričky, Čierni puci, Zelené čerešne a Modrá krv - to je
šesť tímov, ktoré budú aj tento rok súperiť o slnečníky. Staň sa aj TY ich súčasťou, tak ako stovky teenegerov
pred tebou. Letné lásky, najkrajšie zážitky, noví priatelia, skvelí animátori, jedinečný program a tá najväčšia komunita teenagerov na teba čaká aj toto leto na Prašníku. “Vydržím viac, vydržím stáť. Hlavu mám hore, sa
nemusíš báť. Vydržím všetko to, čo príde, keď budeme spolu.”
Na Pohoďák zavíta profi DJ. Ten sa postará o skvelú párty ako aj o novinku v podobe video oldies. No a samozrejme podobne ako v minulosti Aless, Vratko či Otis, aj tento rok sa môžete tešiť na známe tváre hostí na
Pohoďáku. Samozrejme nebude chýbať ani výlet. Tento rok si to zamierime do prekrásneho mesta Ostrihom na
maďarsko/slovenských hraniciach. Úchvatný výhľad z kupoly baziliky vás dostane. Po prehliadke mesta si to
namierime na jedno z najväčších kúpalísk u nás - Vadaš v Štúrove. /Na výlet do Ostrihomu budeš potrebovať
OP, alebo pas./

