
 
 

Centrum voľného času Relax, Ul. Povstania 605/9, 979 01 Rimavská Sobota 
 

P O N U K A 

ENVIRO LETNÝ PRÁZDNINOVÝ POBYT LESNICA CHATA PIENINY. 

Termín: 4.7. – 7.7. 2023 Miesto: Lesnica*** Penzión chata Pieniny 

Vek: 9. – 15. rokov /možná účasť rodiča/ Cena:210 € 

 
Vážení rodičia, hoci je ešte len predvianočný čas a vy ste myšlienkami úplne inde, dovolil 

som si už v novembri pre Vaše deti objednať a zmluvne zabezpečiť túto PONUKU. 

Enviro letný prázdninový pobyt na atraktívnej chate Pieniny v Lesnici, priamo v srdci 

Národného parku Pienin. Termín letného pobytu je od 4. júla do 7. júla 2023. Zraz 

a prezentácia účastníkov je 4. júla 2023 ( utorok ) o 07,30 hod. v budove Ekorelax. Návrat 

autobusu z letného pobytu do Rimavskej Soboty je 7. júla ( piatok ) 2023 o 18,00 hod. pred 

budovou Ekorelax na Ul. Hviezdoslavova. 

Cena: 210 € V cene letného pobytu je zahrnuté: ubytovanie, stravovanie 5x denne, pitný 

režim, doprava pieninským autobusom, kúpanie v bazéne, pedagogický dozor, poistné, ceny 

do súťaží, vstupenky / plte po Dunajci, stredoveký bojový tábor, Ľubovniansky hrad, 

Skanzen a darček na pamiatku z Pienin /. 

Program : Počas letného pobytu uskutočníme tieto aktivity: 

 Vychádzky po náučných chodníkoch v NP Pieniny,

 Kúpanie v krytom bazéne priamo na chate, zábavné a športové súťaže.

 Červený Kláštor múzeum - kartuziánskych mníchov, prehliadka kláštora.

 1,5 hod. splavovanie rieky Dunajec po meandroch na pltiach pri zaujímavom 

rozprávaní pltníkov o histórii vrchov Tri Koruny, Siedmich mníchov a vrchu 

Sokolica. Pri troche šťastia uvidíme na skalách čajky, orla a čierneho bociana.

 Navštívime starobylý hrad Stará Ľubovňa, Skanzen ľudovej kultúry, Stredoveký 

vojenský tábor / streľba z luku, jazda na koni, vystúpenie sokoliarov, historické stany 

a stredovekí rytieri v brnení.

 Turistickým chodníkom prejdeme popri Dunajci pieninským NP.

 Pozrieme si najkrajšie kúpeľné mesto v Poľsku Szczawnica.

Vybavenie chaty: V interiéri budeme mať k dispozícii spoločenskú miestnosť s veľkoplošnou 

obrazovkou a stoly na kreatívne aktivity. Súťaž sympatia dievča a chlapec letného pobytu. 

V programe nebude chýbať obľúbená diskotéka, tvorivé dielne. Eko aktivity poznávanie 

Fauny a Flóry. Hľadanie táborového pokladu bude blízko chaty plnom drevených sôch 

a stromčekov, vhodných pre nočnú hru plnú svätojánskych mušiek a tieňov. Vo vonkajšom 

exteriéry máme k dispozícii veľký altánok s ohniskom na opekanie klobások a táborákové 

posedenie pri hudbe. Stravovanie je zabezpečené v *** Penzióne chaty Pieniny v rázovitej 

drevenej   folklórnej   jedálni.   Ubytovanie   je   vo   vkusných   3   a   4   lôžkových   izbách 

s TV, klimatizáciou, WC a sprchou. Na chate máme k dispozícii bazén a saunu. Neďaleko 

areálu chaty sa nachádza potôčik a športový areál, ihrisko na plážový volejbal, loptové hry,  

tenisové kurty a vonkajšie cvičiace mechanické stroje na posilňovanie vo voľnej prírode. A na 

záver, mnohoročné skúsenosti s organizovaním prázdninových pobytov je zárukou toho, že 

bude o Vaše deti počas letného pobytu pedagogicky, zdravotne a rekreačne postarané. 

 

Mgr. Pavol Novotný 

vedúci letného pobytu 

mobil: 0902 630 910 


