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Ponuka na školu v prírode, ozdravný pobyt, cyklo camp
Cena na osobu/deň už od 15€ + rôzne výhody

Ponúkame Vám usporiadať školu v prírode v krásnej chránenej krajinnej
oblasti Makov-Kasárne 1000 m n.m. (najstaršia chránená oblasť Kysúc)
Táto lokalita ma štatút klimatických kúpeľov na dýchacie ústrojenstvo.
Penzión má ideálnu polohu s krásnym panoramatickým výhľadom priamo z izieb,
nachádza sa 700m od vrcholu Javorníkov – Veľký Javorník 1071 m n. m.
Ubytovanie v izbách s kompletným sociálnym vybavením (WC, sprcha),
LCD TV a Wi-Fi pripojením na internet (bezplatne).
Ak k nám zavítate určite oceníte našu výbornú domácu kuchyňu.
Jedálny lístok robíme individuálne pre každú školu, na základe požiadaviek.
Možnosť podávať raňajky formou švédskych stolov, 5x denne strava.
Taktiež môžete využívať služby našeho WELLNESS (finska sauna, infra sauna, vírivá vaňa).
K dispozícii Vám bude školiaca miestnosť vybavená - projektorom a audio technikou,
LCD TV 107cm, DVD prehrávačom, CD prehrávačom a tabuľou.
(v prípade potreby zabezpečíme viacero školiacich miestnosti)
Priamo pri penzióne môžete využívať ihrisko na loptové hry, stolný tenis,
ruské kuželky, , trampolínu s priemerom 4 m, detské preliezky a šmýkačky, krb, ohnisko,
stolný futbal, biliard, elektronické šípky.
Veľmi obľúbené sú túry a cyklo túry - po hrebení Javorníkov s krásnymi
výhľadmi na Beskydy,Vsetínske vrchy, Strážovské vrchy, Veľkú Fatru, a Nízke Tatry.

V prípade záujmu Vám radi vypracujeme cenovú kalkuláciu.

WELLNESS*REŠTAURÁCIA*UBYTOVANIE
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Cenová Kalkulácia

Cena za pobyt 15.90€ pre osobu/deň (ZŠ II. Stupeň)
V cene pobytu je zahrnuté
 ubytovanie 1 noc
 plná penzia (5x denne strava)
1x raňajky, 1x desiata, 1x obed, 1x olovrant 1x večera, zabezpečený pitný režim - čaj
(jedálny lístok spoločne odsúhlasíme)
 Poplatok z ubytovania pre OÚ Makov
0,33€ / osoba
Na 10 žiakov jeden pedagóg bezplatne.

Služby, ktoré si môžete doobjednať:
Zabezpečenie dovozu a odvozu - 2€/osoba
(nakoľko sa penzión nachádza 13 km od vlakovej/autobusovej zastávky je
možnosť doobjednať si odvoz z obce Makov na penzión)
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