
Plán tábora NA SAMOTE U LESA 

poplatok za týždeň aj so zabezpečeným  obedom - 30,00 Eur/ dieťa 

08.08.2016 - pondelok - Výlet na skalku v Tvrdošíne 

zraz v CVČ o 8.00 hod. Odchod vlakom  do Tvrdošína - Krásnej Hôrky, výlet na Skalku, súťaže a aktivity 

pri lesíku, detské ihrisko na Medvedzí, obed v Tvrdošíne, odchod vlakom  do Trstenej. Predpokladaný 

návrat do CVČ o 15.00 hod. 

pozn.: Všetky deti musia mať vybavenú bezplatnú poukážku na vlak!!! 

09.08.2016 - utorok - Výlet do Brezovice - Oravský Háj 

Zraz detí v CVČ o 8.30 hod. Odchod autobusom do Brezovice, turistická vychádzka na Oravský Háj - 

návšteva koniarne, hry v prírode a na Samote u lesa pri potoku,  odchod na zastávku a spoj do 

Trstenej, obed, pokračovanie hier v CVČ. Ukončenie o  15.30 hod. 

10.08.2016 - streda - Kinderland Námestovo 

Zraz detí v CVČ o 8.00 hod, odchod autobusom do Námestova, návšteva Kinderlandu, hry a aktivity v 

detskom raji, obed, odchod z Kinderlandu na Nábrežie Oravskej Priehrady - ihriská a preliezačky, 

odchod na autobus. Predpokladaný návrat do CVČ - 15.00 hod. 

11.08.2016 - štvrtok - Penzión Ústie, Košariská 

Zraz detí v CVČ o 9.00 hod, odchod autobusom  - Ústie nad Priehradou, hry v prírode, obed - 

opekačka s dezertom, ďalšie súťaže a aktivity, turistická vychádzky naspäť do Trstenej. Predpokladaný 

návrat o 15.00 hod. 

12.08.2016 - piatok -  Podbiel 

Zraz detí v CVČ o 8.00 hod. Odchod vlakom do Podbiela, návšteva Pltníkov, krátke ukážky a prevoz 

detí na plti, návšteva múzea v Podbieli, obed v Podbieli, presun na vlak a odchod do Trstenej. 

Predpokladaný návrat do CVČ 15.30. 

pozn.: Všetky deti musia mať vybavenú bezplatnú poukážku na vlak!!! 

V prípade, že dieťa nebude prihlásené na celý týždeň tábora, ceny jednotlivých dní sú nasledovné : 

pondelok 08.08.2016 - 5,00 Eur 

utorok 09.08.2016 - 6,00 Eur 

streda 10.08.2016 - 8,00 Eur 

štvrtok 11.08.2016 - 6,00 Eur 

piatok 12.08.2016 - 8,00 Eur  

 


