
04.08. - 10.08.13 7 dní €
11.08. - 17.08.13 7 dní €
18.08. - 24.08.13 7 dní €

04.08. - 10.08.13 7 dní €
11.08. - 17.08.13 7 dní €
18.08. - 24.08.13 7 dní €

Danaine  nebeské kráľô
vstvo

Mortisová zátoka

Areál Zdravia Jedľové Kostoľany
Areál neďaleko Topoľčianok s nádherným výhľadom na 
zrúcaniny hradu Hrušov a širokého okolia. V areáli herne, 
spoločenské miestnosti, stolný tenis, ihriská, ohniská, malý 
rybník, dva altánky, vonkajší bazén. 
Viac na www.arealzdravia.sk

BA TT GA NR BB
Ranč Galanta 18 € 12 €
AZ J. Kostoľany 25 € 23 € 23 € 18 €
Hotel Lomy 25 € 23 € 23 € 18 €
Majk Heľpa 35 € 33 € 33 € 28 € 18 €

V cene: sprievodca, balíček na cestu späť

tel.:  037 6522 523
 0915 774 213
 0903 722 734 
mail: bombovo@bombovo.sk 

Nikdy nebude lepšie ako toto leto, nech trvá večne!

+48° 28' 23.46"
+18° 28' 45.13"

+48° 34' 50.17"
+18° 34' 0.61"

Časenka  
zľava 5 € pri objednávke tábora do 31.03.2013

Zľavnenka  
zľava 5 € pre všetkých, ktorí už s nami boli

Bonusy je možné zrátať a použiť na jeden tábor

Bonusy katalóg leto 2013

Pri tvorbe programov používame vlastné hry a názvy

Viac na www. bombovo.sk

Ubytovanie:
hlavná budova 2-4 lôžkové izby s WC, sprchou
chatky 3-4 lôžkové izby s WC, sprchou

Hotel Lomy je naozaj bombový!

Od tejto sezóny hotel prevádzkuje 
naša CK Bombovo.

Na základe: 
• zážitkov detí
• pripomienok rodičov
• 16-ročných skúseností

 ponúkame 
• najzaujimavejšie aktivity
• najchutnejšie stravovanie
• najnovšie programy

Ubytovanie: 
hlavná budova 2-3 lôžkové izby s WC, sprchou
chatky 3-4 lôžkové izby v chatke s WC, sprchou

autobusová  doprava

Pyram
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Tomyho oceán fantázie

Jé  čarovné šapitó
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Speedyho rázcestie

Žo most do neznáma

Top novinka

BA TT NR TN BB ZA PO KE
Ranč Galanta 72 27 38 102 158 172 365 347
AZ J. Kostoľany 137 92 46 85 92 118 285 281
Hotel Lomy 185 139 92 118 48 77 254 236
Majk Heľpa 279 234 187 212 69 165 122 142

orientačné vzdialenosti v km

Darček

rozprávkové dobrodružstvo pre najmenších
Areál Zdravia Jedľové Kostoľany
od 5 do 8 rokov

Ak máš cez prázdniny chuť na tábor, v ktorom sa budeme 
celý čas len hrať, bádať a zabávať sa, maxi herňa je 
otvorená práve pre Teba.

Spoločne pomôžeme pani Fantázii v hľadaní čarovnej 
hvezdárne, ktorá má zázračnú moc. Má to ale malý háčik. 
Nájsť hvezdáreň nie je vôbec jednoduché. Máme len starú 
mapu a maxihlavy, našich nových kamarátov, ktorí nám 
poradia ako ďalej. Poradia nám ale len vtedy, ak uhádneme 
ich hádanky a zahráme si s nimi zaujímavé hry.

Teší sa na nás:
• Ramzesova sfinga, pod hviezdami spinká
• Samuraj Rádsahraj s drakom všetkých spoznávaj
• Pirát má vždy dobrý výhľad
• Šerif z divokého západu pripraví nám záhadu
• Aladin a jeho mocný kamoš Džin
• náčelník Wakantanka z kmeňa Hututu
• černoško Bubu v lese robí huhu

Hľadanie čarovnej hvezdárne bude náročné. 
Čaká nás preto aj super oddychový program:
• jazda na koňoch, člnkovanie
• šantenie v bazéne, nintendo Wii, PS3
• rybolov, opekačka, letná ufodisco, ples múmií
• zahráme si vybíjanú, futbal, minigolf, frisbee
Tak neváhaj, poď s nami a hraj, maxi hlavy, to nás baví.

Program pre milovníkov vody

Žblnky vlnky
hravý kurz plávania a potápania

Pre deti, ktoré sa hravou formou chcú naučiť plávať, 
potápať sa a šnorchlovať ponúkame denne hravý kurz 
plávania Žblnky vlnky v nádhernom bazéne.

Originál

Všetky deti na Hoteli Lomy 
čaká šteniatko Sisi

V programe na Hoteli Lomy aj hudobno - zábavný 
program Viktora Guľváša - úspešného hudobníka, 
ktorý svojimi pesničkami už niekoľko rokov zabáva 
deti po celom Slovensku a Čechách. Jeho 4 vydané 
albumy sa pýšia zlatou aj platinovou platňou.

Garancia

Každý tábor má skúseného programového garanta

V taboroch:
• Maxi herňa
• Po stopách draka smiechoťáka
• Žblnky vlnky
garantujeme 1 animátora na 8 detí

Kvalita

Programy pripravujeme na základe podnetov od detí

Originalita

Sisi

most L
ucy Liu

Ľubkin  zvitok

Letné tábory 2013
zážitková mapa

Priprav sa na cestovanie v čase pomocou časoklamu, ktorý je ale veľmi zvláštny. 
Nikdy nie je isté, či hovorí pravdu, alebo klame. Ponúkne plno indícií, elixírov, 
máp. Každý deň Ťa prenesie na iný svetadiel, kde si starovekí Gréci, uzimení 
eskimáci, americkí indiáni, múdri egypťania, austrálski domorodci preveria Tvoju 
silu, odvahu a bystrý um. Náš cieľ je jasný. Hľadáme vychýrenú jaskyňu Druidov 
a ozajstný poklad ukrytý v nej. Ktoré rady časoklamu a civilizácií sú pravdivé, 
ktoré sú len obyčajný klam? Staň sa členom spolku, ktorý na snemoch 
rozhoduje, ako postupovať. Správne rozhoduj, čestne bojuj, múdre počúvaj, 
dobré uchovaj, keď treba utekaj, keď treba pomáhaj. Objav nádherné lúky, 
krásny les, bystrý potok...
Neváhaj, pridaj sa k nám, určite prekabátime časoklam a odhalíme ozajstný 
drahokam.

V programe:

• vychýrená jaskyňa Druidov
• Európa Minotaurove oko býka - grécke súboje gladiátorov, výstup na horu Dia,divadlo, výroba masiek
• Ázia - eskimácka gulovačka, sobie tajomstvo, zimná priberačka, zamrznutá disko
• Amerika - lov bizónov, slepý indián, beh kovbojov, dostihy, ródeo
• Afrika - egyptské hieroglyfy, púštne preteky, tanec a hry kmeňa Mankalaka
• Austrália - deň protinožcov, domorodý aerobik, aborigénsky súboj pazvukov, šamanský odvar

Badáť sa nedá celý deň a aj správny dobrodruh si musí oddýchnuť a zabaviť sa na oddychovom programe:

• grécka oldies, eskimácka párty v bielom, disko sochy, africká hip hop párty, ovocníčkovia
• letná pohodička v bazéne
•  nintendo Wii, PS3
• rybolov a člnkovanie, letná ufodisco, ples
• stavba sôch z piesku, výroba mystických kostýmov
• zahráme si vybíjanú, futbal, minigolf, frisbee
• maxi loď na mini jazierku, opekačka
• leto s Viktorom - zábavno - hudobný program

výprava dobrodruhov za ozajstným pokladom
Horský hotel Lomy
vek od 8 - 14 rokov

Novinka
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To je bombový kemp
Áno, toto chcem

V Bombove sa neleňoší
Sme tu všetci kamoši

A všetky tajomstvá
Bombova budú odhalené

Po stopách draka - AZ Jedľové KostoľanyPo stopách draka - AZ Jedľové KostoľanyPo stopách draka - AZ Jedľové KostoľanyPo stopách draka - AZ Jedľové Kostoľany

21.07. - 27.07.13 7 dní 149 €
28.07. - 03.08.13 7 dní 149 €

Časoklam pomôž nám - Hotel LomyČasoklam pomôž nám - Hotel LomyČasoklam pomôž nám - Hotel LomyČasoklam pomôž nám - Hotel Lomy

14.07. - 20.07.13 7 dní 149 €
28.07. - 03.08.13 7 dní 149 €
04.08. - 10.08.13 7 dní 149 €

Fest animátor Fest - Hotel LomyFest animátor Fest - Hotel LomyFest animátor Fest - Hotel Lomy

14.07. - 20.07.13 7 dní 149 €
28.07. - 03.08.13 7 dní 149 €

Hobby kemp - AZ Jedľové KostoľanyHobby kemp - AZ Jedľové KostoľanyHobby kemp - AZ Jedľové KostoľanyHobby kemp - AZ Jedľové Kostoľany

30.06. - 06.07.13 7 dní 144 €
07.07. - 13.07.13 7 dní 149 €
14.07. - 20.07.13 7 dní 149 €

Maxi herňa - AZ Jedľové KostoľanyMaxi herňa - AZ Jedľové KostoľanyMaxi herňa - AZ Jedľové KostoľanyMaxi herňa - AZ Jedľové Kostoľany

30.06. - 06.07.13 7 dní 144 €
07.07. - 13.07.13 7 dní 149 €
14.07. - 20.07.13 7 dní 149 €

Každý deň nový zážítok - AZ Jedľové KostoľanyKaždý deň nový zážítok - AZ Jedľové KostoľanyKaždý deň nový zážítok - AZ Jedľové KostoľanyKaždý deň nový zážítok - AZ Jedľové Kostoľany

21.07. - 27.07.13 7 dní 149 €
28.07. - 03.08.13 7 dní 149 €

V cene: 
• program podľa ponuky
• odborná a zdravotná starostlivosť
• 6 x ubytovanie 
• 6 x plná penzia 5 x denne, pitný režim
• foto z tábora na webe
• poistenie voči úpadku CK, DPH
Za príplatok: autobusová doprava

Po stopách draka - Hotel LomyPo stopách draka - Hotel LomyPo stopách draka - Hotel Lomy

04.08. - 10.08.13 7 dní 149 €
11.08. - 17.08.13 7 dní 149 €
18.08. - 24.08.13 7 dní 144 €

Každý deň nový zážítok  - Hotel LomyKaždý deň nový zážítok  - Hotel LomyKaždý deň nový zážítok  - Hotel LomyKaždý deň nový zážítok  - Hotel Lomy

11.08. - 17.08.13 7 dní 149 €
18.08. - 24.08.13 7 dní 144 €

Horský hotel Lomy Horná Ves
Hotel v prekrásnej doline pohoria Vtáčnik neďaleko 
Partizánskeho.V areáli spoločenské miestnosti, detské ihrisko, 
detský kútik, stolný tenis, biliard, ihriská, ohnisko, amfiteáter, 
vonkajší bazén, jazierko, potok, nádherné lúky.
Viac na www.hotellomy.sk

V programe:

• K.O. - Kamoš odpusť - napínavá hra o Top Fest teenegera, ktorá je napínavá 
práve preto, že o pravidlách, úlohách a výsledku hry rozhoduješ od prvej do 
poslednej minúty. Výhra je veľmi lákavá. Hráš o Fest týždeň - tábor v auguste 
2013 podľa Tvojho výberu so svojim najobľúbenejším animátorom, kde budeš 
zapojený do tímu animátorov ako praktikant.

• Activity battle Baby vs. Chalani
• wellness day pre baby - manikúra, kadernícky salón, tvorenie outfitov na párty
• sport day pre chalanov - futbalový turnaj, olympijský 5 boj, biliard, golf
• tematické párty: Latino, Hip Hop, Oldies, Sensation White (párty v bielom)
• Bubnová show
• Uletený orchestrion
• letná ufo disco, ples
• stavba sôch z piesku
• zahráme si vybíjanú, futbal, minigolf, frisbee
• maxi loď na mini jazierku, opekačka
• leto s Viktorom - zábavno - hudobný program

Nezabudni si pribaliť módne vychytávky na večerné párty a chuť baviť sa každý deň.

tábor pre teenagerov
Horský hotel Lomy
od 13 do 17 rokov

Poď na letný fesťák, ktorý sa bude len tak hemžiť 
teenagermi a Top profi animátormi. Zaručene stretneš 
Tých, ktorí Ti odovzdajú množstvo skúsenosti a pripravia Ti 
nezabudnuteľný program šitý na mieru. Adrenalínová 
dráha, meranie síl s animátormi, súťaže baby vs. chalani, 
wellness day pre baby, deň plný športu pre chalanov, 
tematické párty a pátračky v prírode.

Novinka

prekvapenie

Slniečko Smile

Program pre milovníkov vody

Žblnky vlnky
hravý kurz plávania a potápania

Pre deti, ktoré sa hravou formou chcú naučiť plávať, 
potápať sa a šnorchlovať ponúkame denne hravý kurz 
plávania Žblnky vlnky v nádhernom bazéne.

veselé putovanie za smiechom
Areál Zdravia Jedľové Kostoľany
Horský hotel Lomy
od 5 do 8 rokov

Že ešte nepoznáte draka Smiechoťáka? To veru ani 
nemôžete. Je to totiž náš najnovší kamarát. Našli sme 
ho len nedávno v jeho tajnej skrýši. Je úžasný! Stále 
sa smeje. Lietal si po svete a teraz pristál práve tu. 
Naučil nás spoločne s kamarátmi hadom Darmošľapom 
a vranou Špinďurkou parádne tancovať, člnkovať sa, 
chytať ryby a zlaňovať.

Ak máš cez prázdniny chuť zažiť tábor plný dobrodružstva, bádania a objavov, 
máme pre Teba práve to, čo hľadáš. Drak Smiechoťák nám zanechal stopy, 
aby sme ho vedeli najsť aj my. Na pátracej misii splníme všetky úlohy, ktoré 
si pre nás pripravil, a ktoré sa vždy končia smiechom. Zahráme si kopec 
nových hier zo všakovakých kútov sveta. Zistíme prečo sa vrana Špinďurka 
nerada kúpe a ako jej kamarát had dostal meno Darmošľap.

Poď sa spolu s nami zahrať a vyblázniť sa do sýtosti. Je to jediný spôsob, ako 
sa môžeme s drakom Smiechoťákom stretnúť. Už zasa totiž tvrdo spí vo 
svojej jaskynke a zobudí ho len nádherný detský smiech. Poďme ho spolu 
rýchlo nájsť, kým zas neodletí do ďalekých krajín.

Čaká nás:
• drak Smiechoťák, had Darmošľap a vrana Špinďúrka
• rybolov, opekačka, člnkovanie, zlaňovanie, stopovanie, stavba bunkrov
• šantenie v bazéne, nintendo Wii, PS3
• stavba sôch z piesku, výroba náramkov a masiek, maľovacia chalúpka
• vybíjana, futbal, volejbal, frisbee, netradičné hry
• altánková tančiareň, čudesný ples, čauko disko, kamoš tanec
• jazda na koňoch (AZ Jedľové kostoľany)
• leto s Viktorom - zábavno - hudobný program (Hotel Lomy)

Novinka

najkrajší týždeň v roku
Areál Zdravia Jedľové Kostoľany
Horský hotel Lomy
od 8 do 14 rokov

Najzážitkovejší tábor je opäť tu!!! Vedátori vo vesmíre 
objavili novú planétu Gliese. Jej obyvatelia Gliesňania sa 
vybrali preskúmať pre nich neznámu modrú planétu 
Zem. Pri pristávaní však narazili do magickej brány 
času, ktorá sa rozpadla na fragmenty a tie sa roztrúsili 
po celej zemeguli. Všetko je zrazu popletené.

To, čo sa má stať za rok, sa stane za týždeň! 
Zažijeme najkrajšie sviatky v roku:
• veľkonočnú šibačku
• halloweenskú noc strašidiel
• zábavného Mikuláša s balíčkom
• dostaneme darček pod vianočný stromček
• silvestrovské kúpanie v bazéne

Jeden deň dokonca ide čas úplne 
naopak a ot ánemanz, ež v net 
ňed edub oktešv kapoan. 
Že nerozumiete? Uf, veru ani my! 
Preto sme zostavili bádateľský tím 
Misia Odysea s jasným cieľom. 
Nájsť fragmenty brány času.

Nafúkneme bádate ľskú loď , 
nájdeme tajné šifry, prebudíme 
mrochtožrocha, spojíme silu 
elementov, natiahneme slnečné 
hod iny, vy lúš t ime kar tuše, 
postavíme pozorovateľne...

Máme tajné mapy, uv lampy, staré návody, teleskop a 
mikroskop. Jednoducho všetko potrebné nato, aby sme 
vedeli bránu času poskladať. Dúfajme, že sa nám to 
podarí. Zistili sme totiž, že niekto nám je stále v pätách! 
Nachádzame nevysvestliteľné javy, stopy, odkazy, musia 
to byť len oni...

Expedícia bude náročná.
Čaká nás preto aj super oddychový program:
• šantenie v bazéne, nintendo Wii, PS3
• rybolov, opekačka, letná ufodisco, ples múmií
• stavba sôch z piesku, výroba mystických kostýmov
• zahráme si vybíjanú, futbal, minigolf, frisbee
• maxi loď na mini jazierku
• jazda na koňoch (AZ Jedľové Kostoľany)
• leto s Viktorom - zábavno - hudobný program (Hotel Lomy)

Ponáhľaj sa v lete k nám, potrebujeme Tvoju pomoc!!!! 
Preži najkrajšie sviatky v roku, hľadaj s tímom bránu času, spoznaj Gliesňanov...

Originál

vyberiem si program aký chcem
Areál Zdravia Jedľové Kostoľany
od 8 do 14 rokov

Kemp, v ktorom si môžeš vyskúšať, čo chceš. A v čom si 
najlepší zasúťažíť tiež. Každý deň si vytvoríš vlastný program 
podľa Tvojej nálady a chuti. Možno si umelec, športovec 
a možno kutil. Splníš si svoje sny, budú to perfiš dni!

V programe

Hobbyliny

Denne na Teba čakajú hobby dielne, kde si môžeš vybrať to, čo Ťa najviac baví.
V hobby dielničke spoznáš zábavného zvieracieho šéfka ktorý Ťa naučí niečo nové.
• slonica PANČA - futbal, vybíjaná, minigolf, ninja, buldog, hututu
• zajac ZAFO - kreslenie, novinárska facebook stena, výroba náramkov, grafity
• veverica ŠIŠKA - rybolov, člnkovanie, zlaňovanie, stopovanie, stavba bunkrov, ohnísk
• tiger POKO - PS3, nintendo Wii, Carcassone, Osadníci, hlavolamy a rôzne triky
• opica JEJO - divadielko, tance, tieňohra, výroba rekvizít, kostýmov, talizmanov
Zvierací šéfkovia amulet majú, každý deň ho tým najlepším dajú. Skúsiš ich získať všetky?

Hobb alebo trop!

Staň sa členom tímu! Čakajú Ťa 
napínavé súboje v disciplínach:
• zoznamko, súboj o najlepší 

bunker, vlajku, pokrik, 
pozdrav, názov

• cross dráha s loďou, raketou, 
lanom, svahom

• rybolov s červíkmi a cestom, 
kaprom a rakom

• maxiúlet s padákom, drakom, 
čuchom, hmatom, dekomlátom

• čavko finále o najlepších 
stavačov, hádačov a pátračov

• buď fresh, poď do bazéna ak 
chceš

Hobby Ti?
Aj toto Ťa čaká:

• hry a kúpanie v bazéne
• večerné disko-tresky
• opekačka
• expedície a pátracie misie
• maxi loď na mini jazierku
• jazda na koňoch 

Overené

Deinine hviezdičky
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