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 Letný tábor SunnyRelax 
   Slovensko, Nitriansky kraj, Duchonka 

 

TERMÍN: 28.7. - 4.8. 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, atrakcie: vodné bicykle,  

penové delo, aquazorbing a nafukovací hrad   

 

Doprava: individuálna  

Možnosť dokúpenia: za príplatok 2,80€ komplexné cestovné poistenie ECP (storno, prerušenie cesty, úraz, 

zodpovednosť za škodu), za príplatok 5€ táborové tričko, za príplatok 20€ autobusový výlet do Bojníc (ZOO a 

Bojnická vyhliadka) 

 

Doporučený vek 7 - 15 rokov 

 

Podrobnosti o tábore: 
Ahoj, zdraví Vás Rapunzel, jednoducho Rapi, moja prezývka si prešla viacerými tábormi či švp, možno si ma 

niektorí pamätáte, áno, tá dlhovlasá s najmenšími chodidlami, čo pokojne obuje detské topánky. 

Opäť sa vraciam aj toto leto a budem strašiť na tábore SunnyRelax na Duchonke. Pre mňa je to výzva pokra-

čovať už v rozbehnutom vlaku, tento tábor, podľa feedbeckov od detí bol zaradený medzi najlepšie tábory. Tak-

že latka je nasadená veľmi vysoko, mojou úlohou ju bude prekonať, mám rada výzvy! 

Penzión Slniečko na Duchonke poznám hlavne zo škôl v prírode, je veľmi dobre vybavené, veľké plus je okolie, 

ktoré robí penzión útulným až priam horským penziónom. Ihriská, altánok, bazén, spoločenská miestnosť, jedno-

ducho veľa priestoru pre veľa detí. 

SunnyRelax sa pokúsim urobiť tento rok iným, naozaj zážitkovým táborom. Určite ostaneme pri vodných hrách, 

aquazorbingu, pridáme relaxačné cvičenia, ale aj tanečné showky pri bazéne. Plážové ihrisko využijeme nielen 

na hry, ale hlavne na havajskú párty, ktorá bude super! Veľmi ste si obľúbili tématické párty, takže Hallo-

weenska noc s objavením Svetlonosa, Mikulášska penová party či Retro dance takisto nebudú chýbať. 

Športové aktivity pridáme v rôznych smeroch, každý si príde na to svoje, no a kreatívne dielne takisto neobíde-

me. Najväčšou novinkou bude táborová hra, deti zapoja všetky zmysly a body (leňochodov) nahradia balansujú-

ce kamene, v ktorých treba nájsť rovnováhu, naozaj to nebude ľahká záležitosť, potrápime sa aj my animátori :-) 

Samozrejme nebudeme celý čas len v stredisku, máme možnosť navštíviť Bojnice - najstaršiu ZOO a vybehneme 

si aj novopostavenú vyhliadku v korunách stromoch. 

Myslím, že program bude pestrý pre každého jedného z Vás. Bude to jednoducho SunnyRelax - slniečko zahreje 

každého fanúšika oddychu. Na mieste, kde teplé letné noci znamenajú ideálne podmienky pre pravú havajskú 

párty. Ale pozor, tento rok sa tu chystá niečo naozaj veľké. .. SunnyRelax a Bahama Banana sa spájajú do jedné-

ho tábora a ten bude skutočne veľkolepý. Ak chceš aj Ty byť jeho súčasťou, nezabudni do kufra pribaliť plavky. 
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