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Letný tábor SunnyAction

Slovensko, Prešovský kraj, Tatranská Štrba
TERMÍN: 21.7. - 28.7.
8 dní / 7 nocí
CENA: 214 €
ubytovanie, strava 5x denne + pitný režim, animátori, zdravotník, program, materiálno - technické vybavenie,
ceny do súťaží, foto z tábora k stiahnutiu na internete, výlet vlakom so vstupom do AquaCity Poprad
výlet zubačkou na Štrbské Pleso, lukostreľba, atrakcia Sumo bojovníci

Doprava: individuálna alebo vlakom /rýchlikom/ zo všetkých nástupných miest na trase do Tatranskej Štrby
(*cena platí pre majiteľa preukazu Železničnej spoločnosti oprávňujúceho na bezplatné cestovanie)
Možnosť dokúpenia: za príplatok 2,80€ komplexné cestovné poistenie ECP (storno, prerušenie cesty, úraz,
zodpovednosť za škodu), za príplatok 5€ táborové tričko, za príplatok 30€ autobusový výlet do najväčšieho
zábavného parku v strednej Európe - Energylandie /PL/, za príplatok 20€ splav rieky Dunajec (Pieniny), za
príplatok 15€ výlet tatranskou železnicou s návštevou adrenalínového lanového parku (*platí pre deti od 145cm)

Doporučený vek 9 - 15 rokov
Podrobnosti o tábore:
Najakčnejších 8 dní letných prázdnin je tu opäť! Akcia, adrenalín a aj zohratá akčná partia! Aj tento rok nás privíta Penzión Medvedica, ktorý už vie, čo má od nás očakávať. Na chillovanie teda naozaj čas nebude. Čaká nás
pár akčných noviniek, ktoré pôjdeme spolu vyskúšať a otestovať. Najskôr si ale môžeme overiť, aký si tímový
hráč, ideálne v raftových člnoch v Pieninách pri splave. Okrem bláznenia sa na vlnách Dunajca na nás čaká aj
adrenalín v lanovom parku. Poď to teda s nami vyskúšať aj ty! Jasnačka, že nemôže chýbať ani výlet vláčikom
za vodou! A to preto, aby sme sa mohli poriadne vyšantiť v bazéne. No a toto nám umožní už overené miesto Aquacity Poprad, kde sa naozaj nudiť nebudeme.
Samozrejme to nie je zďaleka všetko, aj tento rok sme si totiž pre vás pripravili výlet do fantastickej poľskej
Energylandie, ktorá je plná adrenalínových atrakcií. A aby sme sa nadýchali super tatranského čistého vzduchu,
vyberieme sa na pešie spoznávanie našich veľhôr cez Štrbské Pleso. Takúto kvalitnú dávku adrenalínu máme pre
vás aj tento rok. Tak už dlho neváhaj, lebo nie je nad čím rozmýšľať. Poď aj ty zažiť dni plné extrému a adrenalínu, náš tím Ekšňákov čaká už len na teba!
SunnyAction nie je predsa len tábor, kde bude veľa akcie, extrémnych hier a adrenalín. Je to miesto, kde zažiješ
veľa zábavy, smiechu, veľa nových priateľstiev, ale hlavne si tu vytvoríš veľa spomienok, na ktoré nikdy nezabudneš. Tento rok sme si pre Vás pripravili veľa nových hier a výletov. Penzión Medvedica je to pravé miesto,
kde sa toto všetko bude odohrávať už tretí rok a nevie sa nás už dočkať. /Na výlet do Poľska budeš potrebovať
OP, alebo pas./

