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CK ANDROMEDA
PONUKA LYŽIARSKYCH KURZOV NA ROK 2021

O NÁS

ČO ROBÍME

KDE ROBÍME

CK Andromeda funguje na trhu od roku 2014,

vstupujeme teda do svojej 8.sezóny. Každý rok

usporiadame okolo 25 lyžiarskych kurzov a

odrekreujeme okolo 1000 detí. Aj pri týchto

počtoch sa snažíme individuálne pristupovať k

potrebám každej školy a dbáme o to, aby sa

každý u nás cítil príjemne. 

školy v prírode

lyžiarske kurzy

letné tábory

poznávacie zájazdy

Organizujeme:

Lyžiarske kurzy robíme po celom Slovensku, v tých

najlepších strediskách. Naše lokality sú: SKI

Drienica, SKI Kohútka, SKI Čertov, Park Snow

Donovaly, SKI Tále, Ski Krahule, Ski Zábava

Hruštín, Malinô Brdo, Jasenská Dolina, SKI

Tatranská Lomnica.

Výber je široký, stačí si vybrať :)  

CK Andromeda, s.r.o.,  0948 779 107, eifell@ckandromeda.sk, www.ckandromeda.sk



DÔLEŽITÉ!!!
P R E D  TÝM ,  A K O  S I  Z AČN E T E  V Y B E R AŤ  S T R E D I S K O ,

P R EČ ÍT A J T E  S I  PÁR  UŽ I T OČNÝC H  RÁD .

Môžete si vybrať z troch balíkov - KLASIK - ubytovanie, strava, 5x celodenný skipass, na 10 detí 1
pedagóg zdarma (ubytovanie, strava, skipass)

- KOMPLET - klasik + zdravotník + poistenie
- INCLUSIVE - KOMPLET + večerná animácia (každý deň od 19:00-  21:00) alebo wellness +

odmena pre pedagógov 5 eur/žiak
(pri niektorých strediskách nie je možný wellness, preto je tam odmena 10 eur/žiak)

Balíčky KOMPLET a INCLUSIVE je možné využiť pri minimálnom počte 30/35 žiakov (záleží
od strediska). Ak máte aj menej detí, stále je možné objednať si zdravotníka, animácie atď.

Objednáte si balík KLASIK a zvolíte si niektorý z príplatkov. Tiež je možné objednať si službu
a niečo z nej vyhodiť. Ozvite sa a spravíme vám ponuku na mieru. 

Lyžiarsky kurz si môžete rezervovať telefonicky na 0948 779 107, objednať ho ale treba

emailom na eifell@ckandromeda.sk alebo vyplnením objednávkového formulára na našej

webovej stránke www.ckandromeda.sk. 

Ak si pobyt rezervujete, či už písomne alebo telefonicky, dajte nám prosím vedieť, ak sa

rozhodnete vybrať si iné stredisko, nech vám termín nedržíme. 

Od roku 2021 máme vlastnú požičovňu lyží. Set lyže+palice+lyžiarky sú na 5 dní v cene 25
eur/žiak, prilba je za príplatok 5 eur. Pre požičanie lyží treba nahlásiť záujem čo najskôr. 

V prípade záujmu vám pomôžeme s vybavením verejného obstarávania či potvrdením od

RUVZ. Všetky služby vám tiež dáme na jednu faktúru, prípadne sumu rozdelíme na viac faktúr,

podľa toho, ako to budete potrebovať. 

Pobyt sa dá predĺžiť od nedele, prípadne do soboty. 

CK Andromeda, s.r.o.,  0948 779 107, eifell@ckandromeda.sk, www.ckandromeda.sk 



Lyžovačka na perfektných slnečných svahoch, vhodná pre
začiatočníkov aj pokročilých.  Je tu 5 vlekov a 4-sedačková

lanovka. Ubytovanie v komfortných pavilónoch, kde budete mať
svoje súkromie a možnosti trávenia príjemných večerov

Poloha: Penzión sa nachádza v centre obce Krahule, priamo pri lyžiarskej zjazdovke.

Ubytovanie: V 4 penziónoch s kapacitou spolu 186 lôžok. Voľné termíny máme v
pavilóne B, ktorá má osem 3-lôžkových izieb a jednu 2-lôžkovú. Izby sú vybavené

sociálnym zariadením, sprchou, televízorom a wifi. K dispozícií je tiež spoločenská
miestnosť. 

Strava: 3x denne priamo v reštaurácií hneď pri svahu. Začína sa obedom, končí
raňajkami alebo večerou a končí obedom. Prípadne je možné objednať si obed
navyše. Vyhovieme aj osobám so špeciálnymi stravovacími požiadavkami. K

dispozícií je po celý deň pitný režim. 

Lyžovanie: Stredisko ponúka krásne svahy pre začiatočníkov
a pokročilých.  Je tu 5 vlekov a 4-sedačková lanovka. Svahy sú

zasnežované, 2x denne upravované. Všetky zjazdovky sú orientované južne,
s možnosťou opaľovania sa na lehátkach pri Hornej kolibe, v nadmorskej

výške 1060 m n.m., s nádherným výhľadom na Žiarsku kotlinu.

CENNÍK
                                ZŠ       SŠ
KLASIK*                145€     150€
KOMPLET**           155€     160€
INCLUSIVE***       165€     170€

V cene: 
*ubytovanie 4 noci, 4x plná penzia, 5x
celodenný skipass, na 10 detí 1 dospelý
zdarma
** + zdravotník, poistenie 
*** + večerné animácie alebo odmena
10€/žiak 

Možné príplatky: inštruktor 350€.
zdravotník 300€, poistenie 3€/žiak,
doprava - dohodou, animácie 10€/
žiak, lyžiarsky výstroj 25€/set,
obed navyše  5€/osoba.

Voľné termíny:
25.-29.1.2021 (34 osôb)

1.-5.3.2021 (26 osôb)

Lyžiarsky kurz Krahule



Poďte na lyžovačku v Javorníkoch a neoľutujete. Ubytovanie s
bohatými možnosťami trávenia času, vnútorný bazén.

Jednoduchšie stredisko SKI Čertov kúsok od hotela. Vynikajúce
stredisko SKI Kohútka, kde si prídu na svoje všetci lyžiari 5km

od hotela. Lyžiarsky u nás nemôže dopadnúť zle!
Poloha: 25 km od Púchova, v stredisku Čertov.

Ubytovanie: V 2, 3, 4 a 5 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením.
Celková kapacita hotela je 100 lôžok. Hotel má vlastný bazén, 2 spoločenské

miestnosti, stolný tenis, stolný futbal, TV, wifi.

Strava: 3x denne na hoteli. Ak lyžujete na Čertove, tak vás na obed každý deň
dovezie skibuss. Ak lyžujete na Kohútke, zariadime vám obedové balíčky, alebo dáme
neskorší obed + desiatu na svah. Začína sa obedom, končí raňajkami alebo večerou a

končí obedom. Prípadne je možné objednať si obed navyše. Raňajky sú formou
bufetových stolov. 

Lyžovanie: SKI Čertov - zjazdovky pre začiatočníkov aj pokročilých, celkovo 5,4
km,7 vlekov, 7 tratí. Na stredisko vás zdarma odvezie skibuss. Výstroj si necháte

priamo pri vleku. 
SKI Kohútka - 5 km od hotela, viac ako 6,5km upravovaných zjazdoviek. Je
tu viacero svahov pre začiatočníkov, pokročilých, aj 4sedačka so svahom

pre skúsených lyžiarov. Skibuss zdarma. 

CENNÍK
SKI Čertov            ZŠ            SŠ
KLASIK*                135€       140€
KOMPLET**           145€       150€
INCLUSIVE***       155€       160€

SKI Kohútka         ZŠ           SŠ
KLASIK*                140€       143€
KOMPLET**           150€       153€
INCLUSIVE***       160€       163€

V cene: 
*ubytovanie 4 noci, 4x plná penzia, 5x
celodenný skipass, na 10 detí 1 dospelý
zdarma, 1x vstup do bazénu
** + zdravotník, poistenie 
*** + večerné animácie alebo odmena
10€/žiak 
Možné príplatky: inštruktor
330€. zdravotník 300€, poistenie
3€/žiak, doprava - dohodou,
animácie 10€/žiak, lyžiarsky
výstroj 25€/set, obed navyše
5€/osoba.

Voľné termíny:
11.-15.1.20201
18.-22.1.2021
25.-29.1.2021

1.-5.2.2021

Lyžiarsky kurz Javorníky



Super lyžovačka za bezkonkurenčnú cenu! Užite si pobyt v hoteli
Krpáčovo, odkiaľ vás každý deň zavezie náš skibuss priamo do

strediska SKI Tále, ktoré je svojimi službami ideálne pre
lyžiarske kurzy. 

Poloha: Hotel sa nachádza medzi Banskou Bystricou a Breznom, 20km od strediska
Tále. 

Ubytovanie: V apartmánových izbách 2+2 lôžka. Každá izba má vlastné sociálne
zariadenie, sprchu, televízor. V hoteli sa nachádza sauna, vírivka, spoločenská

miestnosť, stolný tenis, posilovňa, wifi. 

Strava: 3x denne. Raňajky formou bufetových stolov. Obed na hoteli, prípadne v
reštaurácií priamo na svahu (utorok a štvrtok). Na svahu je tiež zabezpečený pitný
režim. Vyhovieme aj tým, ktorí majú špeciálne stravovacie požiadavky. Začína sa

obedom, končí raňajkami alebo večerou a končí obedom. Prípadne je možné objednať
si obed navyše. Raňajky sú formou bufetových stolov.

Lyžovanie: SKI Tále ponúka 6 vlekov, 3 svahy, modré, červené aj čierne
zjazdovky, v celkovej dĺžke 2,7 km. Nachádza sa tu aj svah vyhradený

vyslovene pre začiatočníkov. V stredisku je možné uschovať lyže a je veľmi
vhodné pre lyžiarske kurzy. 

CENNÍK
                                ZŠ       SŠ
KLASIK*                136€       158€
KOMPLET**           147€       169€ 
INCLUSIVE***       157€        179€

V cene: 
*ubytovanie 4 noci, 4x plná penzia, 5x
celodenný skipass, na 10 detí 1 dospelý
zdarma, denne skibuss
** + zdravotník, poistenie 
*** + večerné animácie alebo odmena
5€/žiak + vstup do wellness centra
(sauna, vírivka) 

Možné príplatky: inštruktor 350€.
zdravotník 300€, poistenie 3€/žiak,
doprava - dohodou, animácie 10€/
žiak, lyžiarsky výstroj 25€/set,
obed navyše  4€/osoba, wellness 
5€/osoba

Voľné termíny:

Lyžiarsky kurz Tále

11.-15.1.2021, 18.-22.1.2021, 
1.-5.2.2021, 8.-12.2.2021, 

22.-26.2.2021



Lyžiarsky kurz na Donovaloch je pravdepodobne jednou z najlepších
možností. Rozsiahly skipark na Záhradišti a na Novej holi uspokojí

požiadavky začiatočníkov ako aj skúsených lyžiarov. K tomu krásny
penzión priamo na Záhradišti, večerné lyžovanie, wellness...

Poloha: V stredisku Donovaly, medzi Ružomberkom a Banskou Bystricou. Penzión
leží priamo pri centrálnom parkovisku na Záhradišti, asi 100 metrov od zjazdoviek.  

Ubytovanie: V 2, 3,4,5 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením a
televízorom. Celková kapacita penziónu je 60 lôžok. V penzióne je lyžiareň,

spoločenská miestnosť, reštaurácia, bar s bufetom a wellness s fínskou saunou.

Strava: 3x denne v penzióne. Raňajky a večere sú formou bufetových stolov. Začína
sa obedom, končí raňajkami alebo večerou a končí obedom. Prípadne je možné
objednať si obed navyše. V prípade potreby zabezpečíme stravu pre celiatikov,

vegetariánov apod. 

Lyžovanie: V lyžiarskom stredisku Park Snow Donovaly, ktoré sa nachádza hneď pri
penzióne. PARK SNOW Donovaly patrí medzi najznámejšie lyžiarske strediská na

Slovensku. Celková dĺžka zjazdoviek v stredisku je 11 km. Zjazdovky sú sústredené do
dvoch areálov – Záhradište a Nová hoľa, tieto prepájajú tri krátke vleky. Záhradište

ponúka jednoduchšie zjazdovky, Nová Hoľa náročnejšie. Svahy vhodné pre všetky
kategórie. Každý deň sa v stredisku koná večerné lyžovanie.

CENNÍK
                            ZŠ           SŠ
KLASIK*                150€     150€
KOMPLET**           160€     160€
INCLUSIVE***        170€      170€

V cene: 
*ubytovanie 4 noci, 4x plná penzia, 5x
celodenný skipass, na 10 detí 1 dospelý
zdarma.
** + zdravotník, poistenie 
*** + večerné animácie alebo odmena
5€/žiak + vstup do wellness 

Možné príplatky: inštruktor
350€. zdravotník 300€, poistenie
3€/žiak, doprava - dohodou,
animácie 10€/žiak, lyžiarsky
výstroj 25€/set, obed navyše
5€/osoba, bazén  5€/osoba

Voľné termíny:
11.-15.1.2021, 18.-22.1.2021
8.-12.2.2021, 15.-19.2.2021, 
22.-26.2.2021, 1.-5.3.2021

Lyžiarsky kurz Donovaly



Lyžovačka v Tatrách zaručuje skvelý zážitok (v prípade, že sa
vyhnete jarným prázdninám). Nádherné zjazdovky, ktoré sú

starostlivo upravované sú vhodné pre začiatočníkov, pokročilých aj
profíkov. Po lyžovačke si doprajte oddych v hotelovom wellness,

alebo si urobte výlet na Hrebienok. 
Poloha: Hotel Eufória sa nachádza na okraji obce Nová Lesná vo Vysokých Tatrách.

Ubytovanie: Hotel poskytuje hosťom ubytovanie v dvojlôžkových a trojlôžkových
izbách, ktoré prekračujú štandard 3 hviezdičiek. Každá izba má samostatnú kúpeľňu

s hydromasážnou sprchou, sociálne zariadenie a televízor. Kapacita hotela je 80 miest.
V hoteli sa nachádza spoločenská miestnosť, wellness centrum, premietacie plátno,

ozvučenie, stolný tenis, stolný futbal, TV a wifi.

Strava: 3x denne. Na svah síce treba dochádzať skibussom, ale ten vás každý deň
odvezie na obed do hotela. K dispozícií je po celý deň pitný režim a v prípade potreby

zabezpečíme stravu pre osoby so špeciálnymi stravovacími požiadavkami. 

Lyžovanie:V lyžiarskom stredisku SKI Strachan. Ski centrum Strachan je
súčasťou obce Ždiar a ponúka dva lyžiarske vleky a 4-sedačkovú lanovku.

Lyžiari si môžu vybrať z troch modrých zjazdoviek a jednej červenej. Okrem
toho je lyžiarom k dispozícii zábavná zjazdovka, tzv. Fun line.

V prípade záujmu je tiež možné lyžovanie v SKI Tatranská Lomnica za
príplatok 20,-eur/žiak.

CENNÍK
                                ZŠ         SŠ
KLASIK*                150€     155€
KOMPLET**           160€     165€
INCLUSIVE***       170€      175€
V cene: 
*ubytovanie 4 noci, 4x plná penzia, 5x
celodenný skipass, na 10 detí 1 dospelý
zdarma, denne skibuss (aj na obed ), 1x
počas pobytu vstup do wellness
(sauna+vírivka)
** + zdravotník, poistenie 
*** + večerné animácie alebo odmena
10€/žiak 
V prípade počtu žiakov menej ako 40
bude cena za autobus rozrátaná medzi
menej žiakov a tým pádom môže byť
výsledná suma vyššia. 

Možné príplatky: inštruktor 350€.
zdravotník 300€, poistenie 3€/žiak,
doprava - dohodou, animácie 10€/
žiak, lyžiarsky výstroj 35€/set,
obed navyše 5€/osoba, wellness
5€/osoba

Voľné termíny:

Lyžiarsky kurz Vysoké Tatry

11.-15.1.2021, 18.-22.1.2021,
25.-29.1.2021, 1.-5.2.2021



Naše najvýchodnejšie stredisko ponúka ideálnu lyžovačku pre
lyžiarske kurzy, hlavne pre začiatočníkov a mierne pokročilých.
Nenájdete tu žiadne dlhé rady, ale pekne upravené trate, hotel

priamo pri svahu s vlastným bazénom a super službami.  
Poloha: Hotel Javorná sa nachádza v rekreačnej oblasti Drienica - Lysá, 25 km od

Prešova a 200 metrov od lyžiarskeho strediska SKI Drienica.

Ubytovanie: Kapacita Hotela Javorná je 300 lôžok. Ubytujeme Vás v 2 až 6 lôžkových
izbách s vlastnou kúpeľňou a WC. V hoteli sa nachádza hotelová jedáleň a reštaurácia
s denným barom, tiež kongresová sála a 6 salónikov. V týchto priestoroch je bezplatné
wifi pripojenie. K dispozícií je aj plavecký bazén s protiprúdom a wellness centrum (2x
suchá sauna, parná sauna, infrasauna, eukalyptová inhalácia, soľná jaskyňa, relaxačný
a ochladzovací bazén, hydromasážne vane, masážne sprchy, ľadové vedro, tepidárium).

Strava: 3x denne priamo v hoteli. K dispozícií je po celý deň pitný režim a v prípade
potreby zabezpečíme stravu pre osoby so špeciálnymi stravovacími požiadavkami.

Začína sa obedom, končí raňajkami alebo večerou a končí obedom. Prípadne je možné
objednať si obed navyše.

Lyžovanie:Lyžiarske stredisko SKI Drienica ponúka štyri lyžiarske vleky
(dĺžka 2x1000m, 300m a 150 m) so zjazdovkami pre začiatočníkov aj

pokročilejších lyžiarov. Jedna trať je osvetlená pre večerné lyžovanie, všetky
lyžiarske terény sú technicky zasnežované a každý deň upravované. 

CENNÍK
                                ZŠ           SŠ
KLASIK*                140€        145€
KOMPLET**           150€        155€
INCLUSIVE***       160€        165€

V cene: 
*ubytovanie 4 noci, 4x plná penzia, 5x
celodenný skipass, na 10 detí 1 dospelý
zdarma, 1x vstup do bazénu, 1x vstup do
wellness pre pedagógov.
** + zdravotník, poistenie 
*** + večerné animácie alebo odmena
5€/žiak + vstup do wellness 

Možné príplatky: inštruktor 350€.
zdravotník 300€, poistenie 3€/žiak,
doprava - dohodou, animácie 10€/
žiak, lyžiarsky výstroj 30€/set,
obed navyše 5€/osoba.

Voľné termíny:

Lyžiarsky kurz Drienica

22.-26.2.2020



Jasenská dolina patrí svojimi poskytovanými službami, širokým
spektrom zjazdoviek vhodných pre začiatočníkov aj pokročilých k

najobľúbenejším lyžiarskym strediskám. K tomu perfektné domáce
prostredie v penzióne Brest, a je z toho nezabudnuteľný lyžiarsky

kurz.
Poloha: Penzión Brest leží vo Veľkej Fatre, priamo v známom lyžiarskom stredisku

Jasenská dolina a 12 km od mesta Martin

Ubytovanie: V 2, 3 a 4 lôžkových izbách s možnosťou prístelky. Celková ubytovacia
kapacita je 88 lôžok. Izby sú vybavené štýlovým nábytkom z masívneho dreva, každá
izba má vlastné sociálne zariadenie, predsieň s úschovňou lyží. Súčasťou penziónu je

wellness centrum (suchá sauna, infra sauna, parná sauna, vonkajšia vírivka).

Strava: 3x denne priamo v penzióne. Skibuss Vás dovezie každý deň na obed, po
obede si môžete oddýchnuť a ísť späť na svah. V prípade potreby zabezpečíme

špeciálnu úpravu stravy.  

Lyžovanie: Lyžiarske stredisko Jasenská dolina sa nachádza 2,5 km od obce Belá –
Dulice v pohorí Veľkej Fatry. Kašová ponúka severné svahy vhodné pre menej

náročných i pokročilejších lyžiarov, osvetlené a technicky zasnežované. Tunajšie
zjazdovky obsluhuje sedačková lanovka a šesť vlekov. V stredisku je možné odložiť si

počas obedu lyže.

CENNÍK
                            ZŠ            SŠ
KLASIK*                145€       145€
KOMPLET**           155€       155€
INCLUSIVE***       165€       165€

V cene: 
*ubytovanie 4 noci, 4x plná penzia, 5x
celodenný skipass, na 10 detí 1 dospelý
zdarma, skibuss.
** + zdravotník, poistenie 
*** + večerné animácie/ odmena 5€/
žiak + vstup do wellness centra 

Možné príplatky: inštruktor
330€. zdravotník 300€, poistenie
3€/žiak, doprava - dohodou,
animácie 10€/žiak, lyžiarsky
výstroj 25€/set, obed navyše
5€/osoba, wellness 5€/osoba

Voľné termíny:

Lyžiarsky kurz Jasenská Dolina

11.-15.1.2021
1.-5.2.2021

22.-26.2.2021
1.-5.3.2021



SKI Hostel Vesel sa nachádza na najlepšom možnom mieste v
centre Donovalov. Tie ponúkajú ideálnu lyžovačku pre každého. Zo
svahu si odskočíte hneď na obed, večer si dáte večernú lyžovačku,

či sa okúpete v neďalekom bazéne. Hostel prešiel zásadnou
rekonštrukiou a momentálne je ubytovanie na veľmi slušnej

úrovni.
Poloha: Ski Hostel Vesel sa nachádza v samotnom centre strediska Donovaly, priamo

pri svahu Zahradišťa.

Ubytovanie: V 2, 3, 4, 5, 6 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. 
Kapacita penziónu je 300 miest. Hostel prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, sú

vymenené okná, postele, nové izby aj sociálne zariadenia, strecha, fasáda, balkóny. V
stredisku sú 2 spoločenské miestnosti, lyžiareň, stolný futbal, air hokej. Každý utorok a
štvrtok zvykne stredisko roboiť diskotéku pre deti. Kúsok od strediska je krytý bazén.

Strava: 3x denne priamo v hoteli. Raňajky formou švédskych stolov, večera na výber z
dvoch jedál. Začína sa obedom, končí raňajkami alebo večerou a končí obedom.

Prípadne je možné objednať si obed navyše. 

Lyžovanie:V lyžiarskom stredisku Park Snow Donovaly, ktoré sa nachádza
hneď pri penzióne. PARK SNOW Donovaly patrí medzi najznámejšie lyžiarske

strediská na Slovensku. Celková dĺžka zjazdoviek v stredisku je 11 km.
Zjazdovky sú sústredené do dvoch areálov – Záhradište a Nová hoľa, tieto

prepájajú tri krátke vleky. Záhradište ponúka jednoduchšie zjazdovky, Nová
Hoľa náročnejšie. 

CENNÍK
                                ZŠ       SŠ
KLASIK*                140€       140€
KOMPLET**           150€       150€
INCLUSIVE***       160€       160€

V cene: 
*ubytovanie 4 noci, 4x plná penzia, 5x
celodenný skipass, na 10 detí 1 dospelý
zdarma, 1x vstup do bazénu.
** + zdravotník, poistenie 
*** + večerné animácie alebo odmena
5€/žiak+ vstup do bazénu. 

Možné príplatky: inštruktor 350€.
zdravotník 300€, poistenie 3€/žiak,
doprava - dohodou, animácie 10€/
žiak, lyžiarsky výstroj 25€/set,
obed navyše 5€/osoba, bazén
6€/osoba

Voľné termíny:

Lyžiarsky kurz Donovaly II

11.-15.1.2021, 18.-22.1.2021, 
25.-29.1.2021, 1.-5.2.2021,

8.-12.2.2021, 15.-19.2.2021, 
22.-26.2.2021, 1.-5.3.2021



Na Malinom Brde sa budete cítiť ako v inom svete. Lanovkou sa
vyveziete na chatu, kde budete celý pobyt v krásnej prírode, hneď

vedľa lyžiarskeho strediska. Pre odvážlivcov sa tu nachádza 3.
najdlhšia slovenská zjazdovka.

Poloha: Chata Skalka je situovaná v krásnom horskom prostredí v Národnom parku
Veľká Fatra priamo v stredisku Malinô Brdo – Ružomberok. Približne 100 metrov od

chaty je lyžiarske stredisko.

Ubytovanie: Chata ponúka ubytovanie s celkovou kapacitou 48 lôžok v
trojposteľových izbách s prístelkou a sprchou na izbe. WC je spoločné na chodbách.
V chate je k dispozícii jedáleň a bar, televízor s videom, satelit a HiFi veža. Chata má

vlastnú požičovňu lyží a lyžiareň. Vo vedľajšom hoteli je wellness centrum.

Strava: 3x denne v reštaurácií priamo v hoteli formou jednotného menu. V prípade
potreby zabezpečíme stravu pre osoby so špeciálnymi stravovacími požiadavkami.

Samozrejmosťou je celodenný pitný režim. Začína sa obedom, končí raňajkami alebo
večerou a končí obedom. Prípadne je možné objednať si obed navyše.

Lyžovanie: Prednosťou skiareálu sú široké upravované terény. Celková dĺžka
upravovaných zjazdoviek v stredisku je 10,5 km. Vstupnou bránou do strediska je

Hrabovo, odkiaľ premáva sústava dvoch lanoviek na Malinô Brdo. Horná časť
strediska ponúka široké červeno-čierne zjazdovky. V prestupnej oblasti medzi

lanovkami sú položené 4 krátke vleky so zjazdovkami pre začiatočníkov. V dolnej
časti vedie lesom modro-červená zjazdovka.

CENNÍK
                            ZŠ           SŠ
KLASIK*               142€      145€
KOMPLET**          152€      155€
INCLUSIVE***      162€      165€

V cene: 
*ubytovanie 4 noci, 4x plná penzia, 5x
celodenný skipass, na 10 detí 1 dospelý
zdarma, vývoz batožiny na chatu.
** + zdravotník, poistenie 
*** + večerné animácie alebo odmena
5€/žiak + vstup do wellness centra 

Možné príplatky: inštruktor
350€. zdravotník 300€, poistenie
3€/žiak, doprava - dohodou,
animácie 10€/žiak, lyžiarsky
výstroj 7-8€/deň/žiak, obed navyše
5€/osoba, wellness 6€/osoba

Voľné termíny:

Lyžiarsky kurz Malinô Brdo

11.-15.1.2021
1.-5.2.2021



CK ANDROMEDA,S.R.O.

ADRESA :  

IČO :  

DIČ :  

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČÍSLO ÚČTU:

TELEFÓN:

EMAIL:

WEB :

     Opatovce nad Nitrou 622, 97202
     52139859
     2120909164

         FIO, s.r.o.
     SK11 8330 0000 0025 0114 8678

Fakturačné údaje:

Kontaktné údaje:
0948 779 107, 0907 469 950

eifell@ckandromeda.sk / anirak@ckandromeda.sk

www.ckandromeda.sk


