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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, 

LETENKY pobočke -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

Letný tábor SunnyArts 
Slovensko, Nitriansky kraj, Tesáre 

TERMÍN: 3.8. - 10.8. 8 dní / 7 nocí 
CENA: 228 € 

ubytovanie v chatke, strava 5x denne + pitný režim, animátori, zdravotník, program, materiálno – technické 

vybavenie, ceny do súťaží, foto z tábora k stiahnutiu na internete, atrakcie,  

nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, hostia 

 

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 10€ ubytovanie v hlavnej budove, za príplatok 5€ táborové tričko, za 

príplatok 25€ výlet do Action Parku Čuňovo 

Doporučený vek 9 - 15 rokov 

 

Podrobnosti o tábore: 
dopoludnie: tréningy, workshopy a atrakcie (podľa vlastného výberu) 

popoludnie: bláznivé hry v mestečku Funny Town 

večer: večerné hry, galaprogramy, disco, nočné hry 

Workshopy: turistický/eko workshop, Sunny rádio, Chill zóna, divadelný workshop, tvorivé dielne, tanečný 

workshop, športový workshop, vlogerský workshop 

Atrakcie: strelnica, štvorkolka, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, body zorbing, aquazor-

bing, kino, Game zóna, Obrí hokej, trampolína 

Tréningy: basketbal, futbal, tenis, florbal, vybíjaná, badminton, stolný tenis, tanečné tréningy 

 

Otvárame ti dvere do zákulisia hviezd a umelcov, medzi ktorých môžeš patriť aj ty. SunnyArts je opäť neod-

deliteľnou súčasťou tábora SunnyGames. Ak si trošku kreatívny, máš rád farby, rád niečo vyrábaš, lepíš, pletieš 

alebo miluješ film, divadlo či muzikál, tak tu si na správnej adrese. Tvorivé dielne, divadelný, tanečný či vlo-

gerský workshop v réžii našich animátorov ti pomôžu rozvinúť tvoj talent o kus ďalej. S nami môžeš v lete tvo-

riť bez hraníc, napríklad aj taký kostým na karneval, pretože kreativite sa medze nekladú. 

 

Poskladaj si svoj vlastný ideálny program tábora. Ráno si zahraj futbal, vysielaj naživo v Sunny rádiu a na záver 

sprav nový rekord na lezeckej stene alebo začni tanečnými tréningami, natoč a zostrihaj nový vlog na náš You 

Tube kanál a v poobednom odpočinku sa povoz na štvorkolke. Zabav sa s novými kamošmi a peckovými starý-

mi a aj novými animátormi. A to nie je všetko! Zábava bude gradovať v Action parku v Čuňove. Ak ste pripra-

vení na skvelé leto s kamošmi a kamoškami, bez rodičov, tak už len vyberte tento termín. 

 

Čakajú ťa skvelí animátori, úžasné rekreačné zariadenie, nové zábavné hry, netradičné športy, výlet do Action 

parku v Čuňove, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, vynikajúci bazén s tobogánom, zaujímaví 

hostia, materiálne a športové zabezpečenie, zábava, zážitky a možno aj letné lásky :-) 
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