
PONUKA ŠKÔL V
PRÍRODE

NA SEZÓNU 
JAR - JESEŇ 2021



Vážené pani učiteľky, páni učitelia, pani riaditeľky a páni riaditelia.

CK Andromeda vstupuje do svojej ôsmej sezóny. Za ten čas sme zorganizovali
stovky škôl v prírode a brány našich stredísk prekročilo niekoľko tisíc detí. Aj
v roku 2021 máme pre vás pripravené krásne strediská v najlepších
lokalitách Slovenska.

CK Andromeda nie je spoločnosť s najširšou ponukou škôl v prírode a nikdy ani nebude. Naša
filozofia je iná. Vyberáme si strediská, ktoré sú v krásnych a bezpečných lokalitách, majú pekné
ubytovanie, super stravu a možnosti zaujímavých výletov. 

V roku 2021 na vás a vaše deti čaká nový animačný program. Rozhodli sme sa ho posunúť na novú
úroveň. Aby sa deti počas týždňa nielen výborne zabavili, ale sa aj hravou formou naučili nové veci
o prírode, zvieratách, rastlinách, Slovensku, jeho mestách, horách, riekach. Aby sa naučili založiť
oheň, postaviť si prístrešok, či sa pomocou rébusov a úloh zdokonalili v angličtine. 

V prípade potreby zabezpečíme zdravotníkov, poistenie, výlety či dopravu, vybavíme vám
potvrdenie od RUVZ.

Niektoré naše strediská sú vhodné aj pre plavecké kurzy. V prípade potreby vám zabezpečíme
plaveckého inštruktora. 

Ponúkame školy v prírode pre menšie aj väčšie skupiny. V prípade, ak máte viac ako 35 detí,
môžete využiť zvýhodnené balíčky KOMPLET a INCLUSIVE. Ak máte detí menej, vyberte si KLASIK a
zvoľte si doplatky ktoré chcete mať. Ceny výletov sú orientačné pre skupiny s minimálne 30 deťmi.
V prípade, že je potrebné ísť na výlet autobusom a je vás menej, bude cena mierne vyššia. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kedykoľvek kontaktujte. Tešíme sa na vás!



ŠKOLA V PRÍRODE KRPÁČOVO 

Školu v prírode v Krpáčove si určite zamilujete na prvý pohľad. Útulný
hotel zasadený v horskom prostredí poskytuje veľa možností na

výlety, prechádzky, hry vonku aj vnútri. K tomu výborná strava, super
program, prosto výborná škola v prírode.

Poloha: Hotel sa nachádza v oblasti Krpáčovo, medzi Banskou Bystricou a
Breznom, v krásnom horskom prostredí. 

Ubytovanie: Kapacita hotela je 80 lôžok. Izby sú usporiadané do apartmánov,
v ktorých sú dve dvojlôžkové izby. Každý apartmán má svoju kúpeľňu s WC,

sprchou a TV. 

Strava: 5x denne priamo v hoteli. Možnosť úpravy stravy podľa špeciálnych
diét, pitný režim. Strava je fakt super!

Vybavenie hotela: jedáleň použiteľná ako spoločenská miestnosť,
spoločenská miestnosť, nočný bar na diskotéky, malá posilovňa, stolný tenis,

multifunkčné ihrisko, basketbalové ihrisko, detské ihrisko, ohnisko, veľká
trávnatá plocha, v blízkosti prírodné jazero, v letných mesiacoch vonkajší

bazén. Spoplatnené: stolný futbal, wellness.

Výlety:  Bystrianska jaskyňa, Čiernohronská železnica, Lesnícky skanzen vo
Vydrovskej doline,Tále – Tarzania park. Turistické vychádzky: Ďumbier, Chopok,

medvedí chodník, jazero Krpáčovo. 

Animácie: každý deň v čase od 14:00 -21:00 animátori prevezmú deti a
pripravia im pútavý a originálny program Tajomstvo lesa, v rámci ktorého sa
hravou formou dozvedia veľa vecí o zvieratách, rastlinách, stromoch a prírode. 
 Čaká ich beseda s poľovníkom, prechádzka po medveďom chodníku, nakŕmia

diviaka Miška a mnoho ďalšieho.

Termíny: 12.-16.4., 19.-23.4., 26.-30.4., 3.-7.5., 10.-14.5., 7.-11.6., 14.-18.6.,
21.-25.6., september 2021, október 2021

CENNÍK:                    ZŠ-1.st.      ZŠ-2.st.
bez animácií*            80€             85€
KLASIK**:                 106€          110€
KOMPLET***:            119€           123€
INCLUSIVE****:        127€           131€

v cene: 
*ubytovanie, strava, na 10 detí 1 pedagóg
zdarma
** + animácie
*** + zdravotník, výlet do Bystrianskej
jaskyne (minimálny počet 35 osôb)
**** + poistenie, odmena pre pedagógov 5€/
žiak (minimálny počet 35 osôb)

Možné príplatky: 
zdravotník - 280€
poistenie - 3€/žiak
doprava - dohodou podľa vzdialenosti
ANDROMEDA PLUS - výlet do Bystrianskej
jaskyne + odmena 5€/žiak - cena 12€/žiak

Výlety: 
Bystrianska jaskyňa - 8€/žiak
Čiernohorská železnica + skanzen Vydrovo -
10€/žiak
Tarzánia Tále - 8€/žiak



ŠKOLA V PRÍRODE VYSOKÉ TATRY

Vo Vysokých Tatrách krajšie prostredie určite nenájdete! Hotel
Magura leží pod končiarmi východného cípu Tatier, takže hneď z okna

máte neuveriteľný výhľad. Hotel má obrovský areál s viacerými
ihriskami. Je obklopený krásnou prírodou, kam sa dajú robiť

nenáročné prechádzky a kde je mnoho možností pre výlety po celých
Tatrách.

Poloha: V Monkovej doline, 1,5km od obce Ždiar. Hotel je obklopený krásnou
prírodou, ktorá ponúka nádhernú panorámu na Vysoké Tatry.

Ubytovanie: V 2, 3 lôžkových izbách alebo bunkách 2 + 1 či 2 lôžka. Izby sú
slušne vybavené, majú vlastné sociálne zariadenie a niektoré majú aj balkón. 

Kapacita je 120 lôžok.

Strava: 5x denne priamo v hoteli. Možnosť úpravy stravy podľa špeciálnych
diét, pitný režim. Raňajky formou švédskych stolov. 

Vybavenie hotela: 2 spoločenské miestnosti (z toho jedna obrovská), detská
herňa, jedáleň, futbalové ihrisko, ihrisko na volejbal, detské ihrisko, terasa
s posedením, ohnisko, gril, 2 trampolíny, krásny areál. Spoplatnené: wifi,

wellness (vírivka + 2 sauny) stolný tenis, stolný futbal, biliard

Výlety:  Ždiarske múzeum, Belianska jaskyňa, Chodník korunami Stromov,
Hrebienok, Studenovodské vodopády, múzeum TANAP, múzeum zimných športov,

Štrbské Pleso

Animácie: každý deň v čase od 14:00 -21:00 animátori prevezmú deti a
pripravia im pútavý a originálny program v téme Osada Nakira. V rámci

programu sa deti hravou formou dozvedia veľa vecí o Slovensku, jeho mestách,
riekach, pohoriach, zvykoch a piesňach. Samozrejme ich čaká veľa zábavy, hier,

súťaží a dobrodružstiev. 

Termíny: 10.-14.5., 24.-28.5., september 2021, október 2021

CENNÍK:                  ZŠ-1.st.      ZŠ-2.st.
bez animácií*            90€           100€
KLASIK**:                 125€          130€
KOMPLET***:            132€          142€
INCLUSIVE****:        140€          150€

v cene: 
*ubytovanie, strava, na 10 detí 1
pedagóg zdarma
** + animácie
*** + zdravotník, výlet do Ždiarskeho
múzea (minimálny počet 35 žiakov)
**** + poistenie, odmena pre
pedagógov 5€/žiak (minimálny počet
35 žiakov)

Možné príplatky: 
zdravotník - 280€
poistenie - 3€/žiak
doprava - dohodou podľa vzdialenosti
ANDROMEDA PLUS - výlet do Belianskej
jaskyne + odmena 5€/žiak - cena 12€/
žiak

Výlety: 
Ždiarske múzeum – 1,50€
Belianska jaskyňa – 9€
Hrebienok + Studenovodské vodopády –
150€ za autobus, Štrbské Pleso – 150€
za autobus, Chodník korunami stromov
– 12€



ŠKOLA V PRÍRODE 
NITRIANSKE RUDNO

Nitrianske Rudno je výbornou voľbou pre školu v prírode hneď z
niekoľkých dôvodov. Perfektná lokalita blízko Bojníc dáva veľa

možností na atraktívne výlety. Poloha na kraji obce, veľa priestoru na
výbeh detí, krytý bazén, multifunkčné ihrisko, to všetko poskytuje veľa

možností pre atraktívny animačný program. Perfektné miesto za
bezkonkurenčnú cenu!

Možnosť zorganizovať plavecký kurz na tomto stredisku bez doplatku!

Poloha: 13 km od známeho turistického mesta Bojnice, v krásnom údolí,
obklopenom týčiacimi sa kopcami pohoria Strážovských vrchov, vodnou nádržou

Nitrianske Rudno a pohorím Vtáčnik.

Ubytovanie: V 2, 3 a 4 lôžkových izbách. Izby sú veľmi pekne vybavené, majú
vlastné sociálne zariadenie a sú dostatočne veľké.  Kapacita je 80 lôžok.

Strava: 5x denne priamo v hoteli. Možnosť úpravy stravy podľa špeciálnych diét,
pitný režim. Raňajky formou švédskych stolov. 

Vybavenie hotela: 2 spoločenské miestnosti, detská herňa, stolný tenis, biliard,
krytý bazén 8 x 4 m, sauna, asfaltové ihrisko, terasa s grilom, ohnisko, detské

ihrisko, multifunkčné ihrisko.

Výlety:  ZOO Bojnice, Bojnický zámok, Múzeum praveku v Bojniciach, Sklársky
skanzen vo Valaskej Belej, pešia turistika na Temešskú skalu. 

Animácie: každý deň v čase od 14:00 -21:00 animátori prevezmú deti a
pripravia im pútavý a originálny program Piráti z Karibiku. V rámci programu

budú musieť deti rozlúštiť veľa tajomstiev a rébusov, pri ktorých si hravou
formou precvičia angličtinu a naučia sa nové slovíčka. 

Termíny: 12.-16.4., 19.-23.4., 26.-30.4., 3.-7.5., 10.-14.5., 17.-21.5, september
2021, október 2021.

CENNÍK:                ZŠ-1.st       ZŠ-2.st.
bez animácií*           83€            91€
KLASIK**:                106€          114€
KOMPLET***:           120€          120€
INCLUSIVE****:       128€          136€ 

v cene: 
*ubytovanie, strava, na 10 detí 1 pedagóg
zdarma, vstup do bazénu
** + animácie
*** + zdravotník, výlet do ZOO Bojnice
(minimálny počet 35 žiakov)
**** + poistenie, odmena pre pedagógov 5€/
žiak (minimálny počet 35 žiakov)

Možné príplatky: 
zdravotník - 280€
plavecký inštruktor - 300€
poistenie - 3€/žiak
doprava - dohodou podľa vzdialenosti
ANDROMEDA PLUS - výlet do ZOO Bojnice +
odmena 5€/žiak - cena 13€/žiak

Výlety: 
ZOO Bojnice – 8€, Bojnický zámok – 9€,
múzeum praveku v Bojniciach – 9€, Sklársky
skanzen vo Valaskej Belej  – 6€



ŠKOLA V PRÍRODE 
LIPTOV

Vydajte sa na Liptov do krásneho prostredia Račkovej
doliny. Za super cenu dostanete skvelé služby, super

stravu, perfektný program a možnosti zaujímavých výletov.

Poloha: Dovolenka na chate v Západných Tatrách? Vitajte v
Račkovej doline! Nádherná scenéria Západných Tatier, nedotknutá

Račkova dolina a príjemná atmosféra v chate J.A.Komenského
poskytuje dostatok príležitostí pre skvelú školu v prírode. 

Ubytovanie: Veľmi pekné renovované ubytovanie v 2,3,4
lôžkových alebo rodinných izbách (2+2). Sociálne zariadenia sú na

izbe alebo v bunkách. Kapacita chaty je 96 lôžok.

Strava: Výborná strava podávaná 5x denne. V prípade potreby
zabezpečíme bezlepkovú, bezlaktózovú alebo inú špeciálnu stravu

podľa potrieb hostí.

Vybavenie strediska: Jedáleň, recepcia s bufetom, herňa –
stolný futbal, stolný tenis, spoločenské hry, 2 spoločenské

miestnosti, volejbalové ihrisko, nízke laná, hojdačky, pieskovisko,
ohnisko s posedením.

Výlety:  ZOO kontakt, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská
ľadová jaskyňa, múzeum Liptovskej dediny, Aquapark Tatralandia,

výstup na Kriváň alebo Baranec

Animácie: každý deň v čase od 14:00 -21:00 animátori prevezmú
deti a pripravia im pútavý a originálny program vo fantasy

téme Hrdinovia z brány času. V tomto zážitkovom programe sa
deti naučia lesné zručnosti - ako založiť oheň, postaviť prístrešok,
orientovať sa v teréne či uvariť si čaj z liečivých bylín. Okrem toho

veľa zábavy, dobrodružstiev, súťaží. V cene je materiálne
vybavenie, vecné odmeny, sladkosti a diplomy.

Termíny: 3.-7.5., 10.-14.5., 7.-11.6., september 2021, október
2021

CENNÍK:                 ZŠ-1.st.      ZŠ-2.st.
bez animácií*             76€           81€
KLASIK**:                   102€        108€
KOMPLET***:              117€         125€
INCLUSIVE****:          125€         132€

v cene: 
*ubytovanie, strava, na 10 detí 1 pedagóg
zdarma
** + animácie
*** + zdravotník, výlet do Demänovskej
jaskyne (minimálny počet 35 žiakov)
**** + poistenie, odmena pre pedagógov 5€/
žiak (minimálny počet 35 žiakov)

Možné príplatky: 
zdravotník - 280€
poistenie - 3€/žiak
doprava - dohodou podľa vzdialenosti
ANDROMEDA PLUS - výlet do Demänovskej
jaskyne + odmena 5€/žiak - cena 12€/žiak

Výlety: 
ZOO kontakt – 13 eur, Demänovská jaskyňa –
9 eur, múzeum Liptovskej dediny – 2 eur,
Aquapark Tatralandia – 18 eur.



ŠKOLA V PRÍRODE 
ČERTOV

Škola v prírode na Čertove je skvelou voľbou. Hotel sa zameriava na
detskú rekreáciu, takže tu pre svoju školu nájdete dostatok miesta
na výučbu, trávenie voľného času, či prechádzky do prírody. Veľkým

lákadlom je tu krytý bazén pre vyšantenie detí a hlavne nádherná
okolitá príroda.

V stredisku je možné zorganizovať plavecký kurz s príplatkom 5 eur. 

Poloha: Škola v prírode Čertov sa nachádza za obcou Lazy pod Makytou, 15km
od mesta Púchov, v krásnom horskom prostredí.

Ubytovanie: V 3, 4 a 5 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením.
Celková kapacita hotela je 110 lôžok.

Strava: 5x denne priamo v hoteli. Možnosť úpravy stravy podľa špeciálnych
diét, pitný režim. Raňajky formou švédskych stolov. 

Vybavenie hotela: 2 spoločenské miestnosti, jedáleň, salónik, bar, wellness,
vnútorný bazén, stolný tenis, stolný futbal, multifunkčné ihrisko, trampolína,

ohnisko, veľká trávnatá plocha. 

Výlety:  Kohútka (pešia túra s výhliadkou), Župný dom Púchov,
Sklárske múzeum Lednické Rovne, Považský hrad, ZOO Zlín.

Animácie: každý deň v čase od 14:00 -21:00 animátori prevezmú deti a
pripravia im pútavý a originálny program vo fantasy téme Hrdinovia z brány

času. V tomto zážitkovom programe sa deti naučia lesné zručnosti - ako
založiť oheň, postaviť prístrešok, orientovať sa v teréne či uvariť si čaj z
liečivých bylín. Okrem toho veľa zábavy, dobrodružstiev, súťaží. V cene je

materiálne vybavenie, vecné odmeny, sladkosti a diplomy. 

Termíny: 12.-16.4., 19.-23.4., 26.-30.4., september 2021, október 2021

CENNÍK:                ZŠ-1.st.      ZŠ-2.st.
bez animácií*            87€            87€
KLASIK**:                112€           112€
KOMPLET***:           125€           125€
INCLUSIVE****:       133€           133€ 

v cene: 
*ubytovanie, strava, na 10 detí 1 pedagóg
zdarma, vstup do bazénu
** + animácie
*** + zdravotník, výlet na Považský hrad
(minimálny počet 35 žiakov)
**** + poistenie, odmena pre pedagógov 5€/
žiak (minimálny počet 35 žiakov)

Možné príplatky: 
zdravotník - 280€
plavecký inštruktor - 300€
poistenie - 3€/žiak
doprava - dohodou podľa vzdialenosti
ANDROMEDA PLUS - výlet na Považský hrad
+ odmena 5€/žiak - cena 10€/žiak

Výlety: 
Sklárske múzeum Lednické Rovne -  4€/žiak
Považský hrad - 5€/žiak
ZOO Zlín - 8€/žiak



ŠKOLA V PRÍRODE 
MOJTÍN

Škola v prírode v Mojtíne ponúka krásne ubytovanie v ešte krajšom
horskom prostredí. Nájdete tu veľa možností pre strávenie času a

hlavne pokoj pre príjemný oddych od školy.

Poloha: Chata Cementár sa nachádza v krásnom prostredí Strážovskej
hornatiny – v rekreačnej oblasti Belušských Slatín a Mojtína.

Ubytovanie: Prevažne v 2 a 3 lôžkových izbách s vlastným sociálnym
zariadením.

Strava: 5x denne priamo v hoteli. Možnosť úpravy stravy podľa špeciálnych
diét, pitný režim.

Vybavenie hotela: jedáleň, spoločenská miestnosť, vonkajšie tenisové kurty,
multifunkčné ihrisko, bowling, biliard, stolný tenis, minigolf, vonkajšie detské

ihrisko (detská šmýkačka, hojdačka, preliezky), krytý altánok s ohniskom.
Výlety: Župný dom Púchov, Sklárske múzeum Lednické Rovne, Považský hrad,

ZOO Zlín.

Animácie: každý deň v čase od 14:00 -21:00 animátori prevezmú deti a
pripravia im pútavý a originálny program vo fantasy téme Hrdinovia z brány

času. V tomto zážitkovom programe sa deti naučia lesné zručnosti – ako založiť
oheň, postaviť prístrešok, orientovať sa v teréne či uvariť si čaj z liečivých
bylín. Okrem toho veľa zábavy, dobrodružstiev, súťaží. V cene je materiálne

vybavenie, vecné odmeny, sladkosti a diplomy.

Termíny: 17.-21.5., 31.5.-4.6.

CENNÍK:                ZŠ-1.st.      ZŠ-2.st.
bez animácií*            82€           82€
KLASIK**:                108€          112€
KOMPLET***:           118€           122€
INCLUSIVE****:       127€           130€ 

v cene: 
*ubytovanie, strava, na 10 detí 1 pedagóg
zdarma
** + animácie
*** + zdravotník, výlet na Považský hrad
(minimálny počet 35 žiakov)
**** + poistenie, odmena pre pedagógov 5€/
žiak (minimálny počet 35 žiakov)

Možné príplatky: 
zdravotník - 280€
poistenie - 3€/žiak
doprava - dohodou podľa vzdialenosti
ANDROMEDA PLUS - výlet na Považský hrad
+ odmena 5€/žiak - cena 10€/žiak

Výlety: 
Sklárske múzeum Lednické Rovne -  4€/žiak
Považský hrad - 5€/žiak
ZOO Zlín - 8€/žiak



Ako objednať?
-  VYBERTE SI  STREDISKO A TERMÍN

- TELEFONICKY ALEBO EMAILOM SI  OVERTE,  ČI  JE
TERMÍN VOĽNÝ

- VYPLŇTE OBJEDNÁVKU NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE
- MY VÁM POŠLEME ZMLUVU,  KTORÚ NÁM POŠLETE

PODPÍSANÚ SPÄŤ.  
-  AK SI  CHCETE TERMÍN LEN NEZÁVÄZNE PODRŽAŤ,  TAK

NÁM TO DAJTE VEDIEŤ.  
-  TERMÍN A VÝŠKA PLATBY ZÁLOHY JE  PO DOHODE.

O nás: 
CK ANDROMEDA,  S .R.O.

ADRESA:  OPATOVCE NAD NITROU 622,  97202
IČO:  52139859

DIČ:  2120909164
KONTAKT:  0948 779 107 ALEBO 0907 469 950

EMAIL:  EIFELL@CKANDROMEDA.SK 
          ANIRAK@CKANDROMEDA.SK

WEB: CKANDROMEDA.SK


