
 

 

Termíny 8 - dňových  táborov: 28. 06. 2014 – 05. 07. 2014  
                                                    05. 07. 2014 – 12. 07. 2014 
                                                    12. 07. 2014 – 19. 07. 2014 
                                                    19. 07. 2014 – 26. 07. 2014  
                                                    26. 07. 2014 -  02. 08. 2014 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inštitút pre verejnú správu sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Dúbravka v 

nádhernom prostredí obklopené lesíkom. V pešej dostupnosti (cca 5-10 minút) sú možnosti 

športových aktivít – krytá plaváreň, kúpalisko Rosnička, zimný štadión, wellnes zariadenia. 

Zo zariadenia je veľmi dobré spojenie prostriedkami MHD s centrom mesta, mestskými 

časťami Bratislavy železničnou a autobusovou stanicou. Deti majú k dispozícii jedáleň, 

átrium a tiež salónik.  

 

UBYTOVANIE: 
v 2-3 lôžkové izby 

s vlastným sociálnym 

zariadením  

 

VARIANTY POBYTU: 
1)  8-dňový DETSKÝ TÁBOR 



 

 

 

CENA POBYTU: 227,00 EUR 

CENA ZAHŔŇA:  

• 7 x ubytovanie v 2-3 lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením 

• strava 3x denne + pitný režim 

• 3 hodiny výučby Anglického jazyka denne 

• 2 hodiny hrania hier v angličtine denne  

• 1 hodina tanca denne 

• športové aktivity 

• Špeciálny program (návšteva ZOO, botanickej záhrady, Aquaparku v Senci, výlet 

loďou na hrad Devín) 

•  

CENA NEZAHŔŇA:  

• poistenie 
• vreckové 

 
2)  8-dňový DETSKÝ TÁBOR 
 

CENA POBYTU: 241,00 EUR 

CENA ZAHŔŇA:  

• 7 x ubytovanie v 2-3 lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením 

• strava 5x denne + pitný režim 

• 3 hodiny výučby Anglického jazyka denne 

• 2 hodiny hrania hier v angličtine denne  

• 1 hodina tanca denne 

• športové aktivity 

• Špeciálny program (návšteva ZOO, botanickej záhrady, Aquaparku v Senci, výlet 

loďou na hrad Devín) 



 

 

 

 

CENA NEZAHŔŇA:  

• poistenie 
• vreckové 

 
Termíny 15-dňových  táborov: 28. 06. 2014 – 12. 07. 2014  
                                                    12. 07. 2014 – 26. 07. 2014 
                                                     
 

3)  15-dňový DETSKÝ TÁBOR 

CENA POBYTU: 371,00 EUR 

CENA ZAHŔŇA:  

• 14 x ubytovanie v 2-3 lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením 

• strava 3x denne + pitný režim 

• 2 hodiny výučby Anglického jazyka denne 

• 2 hodiny hrania hier v angličtine denne  

• 1 hodina tanca denne 

• športové aktivity 

• Špeciálny program (návšteva ZOO, botanickej záhrady, Aquaparku v Senci, výlet 

loďou na hrad Devín) 

CENA NEZAHŔŇA:  

• poistenie 
• vreckové 

 
4)  15-dňový DETSKÝ TÁBOR 

CENA POBYTU: 419,00 EUR 

CENA ZAHŔŇA:  

• 14 x ubytovanie v 2-3 lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením 

• strava 5x denne + pitný režim 



 

 

• 2 hodiny výučby Anglického jazyka denne 

• 2 hodiny hrania hier v angličtine denne  

• 1 hodina tanca denne 

• športové aktivity 

• Špeciálny program (návšteva ZOO, botanickej záhrady, Aquaparku v Senci, výlet 

loďou na hrad Devín) 

CENA NEZAHŔŇA:  

• poistenie 
• vreckové 

 
 
ŠPECIÁLNY PROGRAM V CENE POBYTU ZAHŔŇA: 

 

1) ZOO BRATISLAVA 

 

Viac info: http://www.zoobratislava.sk/ 

Otvorené: 

Leto (1. 4. - 30. 9.) v čase 09:00 - 18:00 h 
posledný vstup o 18:00 h,  

areál otvorený do 19:00 h 

 

2) BOTANICKÁ ZÁHRADA Bratislava 

 

Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave je prvou 

botanickou záhradou na Slovensku a patrí medzi obľúbené miesta oddychu i získavania 

poznatkov obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta Slovenska. Expozícia zahŕňa vyše  

5 000 druhov najmä cudzokrajných rastlín. K najkrajším častiam patrí rozárium na ploche 0,5 ha s temer 150 

prevažne novošľachtenými ružami. V skleníkoch je možné  vidieť tropické a subtropické rastliny, kaktusy a 

sukulenty, palmy, paprade, flóra Austrálie a mnohé ďalšie exotické rastliny. 

http://www.zoobratislava.sk/


 

 

 

Botanická záhrada UK Bratislava je otvorená pre verejnosť od 1. apríla do 31. októbra 

denne od 9.00 do 18.00 hod. Posledný vstup do Botanickej záhrady je o 17.30 hod.  

Skupinové exkurzie, ktoré majú záujem o odborný sprievod, je potrebné nahlásiť vopred na  

tel. (02) 654 25 440.  

 

3) AQUAPARK SENEC 

 

Nechajte sa zlákať nekonečnou ponukou tých najbláznivejších mokrých zážitkov 

počas celého roka! 

Dobrodružstvo za dobrodružstvom pre tých najmenších i väčších, leňochov i neúnavných 

športovcov, ponúkajú rôzne typy bazénov s množstvom pútavých atrakcií. Vodné trysky 

a chrliče, vodný dáždnik, masážne lavice a ďalšie skvelé prekvapenia čakajú len na vás. 

Letná sezóna 

V letnej sezóne neodolateľných lákadiel pribúda. Nielen deti sa s radosťou rozbehnú 

k zábavnej vodnej veži AQUA FUN s pestrofarebnými tobogánmi, šmýkačkami alebo 

hrozivým Tornádom. Športovci sa potešia ihriskám na plážový volejbal a minifutbal. 

Kým sa však poriadne nasýtite mokrých atrakcií, môžete si dopriať i chutné občerstvenie 

a osviežujúce nápoje v niekoľkých bufetoch, šport bare a coctail bare. V budove Aquaparku  

môžete navštíviť i AQUA coffee & restaurant, s neobmedzeným prístupom na Wi-Fi a 

s terasou s výhľadom na celý areál. 

 

Viac info: http://www.aquathermal.sk/sk/o-nas 

 

http://www.aquathermal.sk/sk/o-nas


 

 

 

4) VÝLET LOĎOU - Bratislava – Devín   

Obľúbený výlet loďou k zrúcaninám hradu Devín a sútoku riek Dunaja a Moravy s 

prestávkou na Devíne. Plavba začína pohľadmi na historickú časť Bratislavy a jej nábrežie, 

Bratislavský hrad ...  

Viac info: http://www.lod.sk/vyhliadkove-plavby.aspx 

Hlavná sezóna 6. 5. - 31. 8. 2014 

Odchody Premáva denne okrem pondelka 

Linka 1 Linka 2 

Bratislava odchod 10:00 14:30 

Devín príchod 11:30 16:00 

Prestávka na Devíne - 2 hod. 

Devín odchod 13:30 18:00 

Bratislava príchod 14:00 18:30 

 

http://www.lod.sk/vyhliadkove-plavby.aspx

