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Penzión Majk Heľpa
Penzión s kompletným vybavením na športové vyžitie a hry v malebnom 
prostredí Kráľovohoľskej časti Nízkych Tatier. K dispozícii krytý bazén, 
fitness, minitelocvičňa, veľké futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, 
stolný futbal, spoločenské miestnosti, jedáleň. 
Viac na: www.penzion.majk.sk
Ubytovanie: 3 až 5 lôžkové izby s WC a sprchou

Rozľahlý 8 hektárový oplotený areál pri Galante s 
vlastnými jazerami, útulným ubytovaním vo westernovom 
štýle nad stajňami, minizoo, drevené preliezky, kryté 
terasy, 2 kryté jazdiarne, spoločenská miestnosť, 
vyhliadková veža, ohniská. 
Za príplatok: aquazorbing, paintball
Viac na: www.rancgalanta.sk
Ubytovanie: 3 a 4 lôžkové izby, WC a sprchy spoločné

Ranč na Striebornom jazere Galanta

+48° 12' 24.90"
+17° 43' 49.21"

+48° 51' 51.70" 
+19° 58' 40.05"

Bonusy stredísk leto 2013

Areál Zdravia Jedľové Kostoľany
jazda na koni 

Horský hotel Lomy
Leto s Viktorom - hudobno - zábavný program

Penzión Majk Heľpa
ninjoviny - zábavný kurz sebaobrany

Ranč na Striebornom jazere Galanta
aquapark Galandia

Ká - čkova rybárska chajda

čln zvieraťa Dávida

préria Čoko

Jogiho les

Rensyho zátoka

Sivého jaskyňa

cesta do Arca-rktídy

most Bašmut

Socha Nora B-boy-a

V  Bombove je pohodička
kone, ryby, vodička

Aj korytnačky sa divili
čo sme v Bombove zažili

Phantoms crew - Penzión MajkPhantoms crew - Penzión MajkPhantoms crew - Penzión MajkPhantoms crew - Penzión Majk

30.06. - 06.07.13 7 dní 159 €
07.07. - 13.07.13 7 dní 159 €

Žblnky vlnky - Penzión MajkŽblnky vlnky - Penzión MajkŽblnky vlnky - Penzión Majk

30.06. - 06.07.13 7 dní 134 €
07.07. - 13.07.13 7 dní 139 €
28.07. - 03.08.13 7 dní 139 €
04.08. - 10.08.13 7 dní 139 €
11.08. - 17.08.13 7 dní 139 €
18.08. - 24.08.13 7 dní 134 €

Rekordmánia - Penzión MajkRekordmánia - Penzión MajkRekordmánia - Penzión Majk

21.07. - 27.07.13 7 dní 139 €
11.08. - 17.08.13 7 dní 139 €
18.08. - 24.08.13 7 dní 134 €

Language Planet - Penzión MajkLanguage Planet - Penzión MajkLanguage Planet - Penzión MajkLanguage Planet - Penzión Majk

14.07. - 20.07.13 7 dní 149 €
21.07. - 27.07.13 7 dní 149 €

Ninja Kemp -  Penzión MajkNinja Kemp -  Penzión MajkNinja Kemp -  Penzión Majk

14.07. - 20.07.13 7 dní 149 €

Futbalová akadémia - Penzión MajkFutbalová akadémia - Penzión MajkFutbalová akadémia - Penzión MajkFutbalová akadémia - Penzión Majk

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

30.06. - 06.07.13 7 dní 174 €
07.07. - 13.07.13 7 dní 179 €
14.07. - 20.07.13 7 dní 179 €
21.07. - 27.07.13 7 dní 179 €
28.07. - 03.08.13 7 dní 179 €
04.08. - 10.08.13 7 dní 179 €
11.08. - 17.08.13 7 dní 179 €
18.08. - 24.08.13 7 dní 174 €

Western Koníčky a koniny
Ryby rybky detičky - Ranč Galanta

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

Language Planet
summer camp

letná jazyková akadémia
Penzión Majk Heľpa
vek od 6 do 10 rokov

Nevieš ako stráviť horúce letné prázdniny? Myslíš si, že 
učenie sa angličtiny je náročné, nudné, nezáživné a dá 
sa to jedine v laviciach za pomoci kníh? 
Tak sa k nám pridaj a zavítaj na našu planétu jazykov, 
na ktorej ťa presvedčíme o tom, že spoznávanie 
angličtiny môže byť aj obrovská zábava.
Vitaj na planétke hier, hudby, tanca, umenia, športu, 
dobrodružstiev, napätia, vody a množstva prekvapení. 
Preži nezabudnuteľný týždeň a vďaka zážitkom otvor 
dvere angličtine, ktorá sa na Teba nalepí ani nebudeš 
vedieť ako. 
Spoznaj svet angličtiny o akom si ešte nepočul.

Môžeš sa tešiť na netradičné hry:
strašiaci - Monster Game
bingo bongo - Genki Bingo
z ostrova na ostrov - Island Hopping
namotávka - String game
sumo po našom - English Sumo
ukradni slaninku - Steal the bacon
strážna veža - Tower game

V programe Ťa čaká aj:
• člnkovanie, vodný bicykel, rybolov, opekačka
• tradičné a netradičné športy, futbal, florbal, basketbal, 

fresbee, hututu, slonie preteky, golf,
• zábava a hry v krytom bazéne
• salaš a jelenia obora, výlety do prírody
• diskotéka, nočná hra, deň naopak, karneval
• ninjoviny - zábavný kurz sebaobrany

Metódou Genki English nás navnadí Kršňák Mirec, 
zakladateľ a lektor jazykovej školy Language Planet, 
ktorý zábavnou zážitkovou formou vyučuje aj detičky na 
niekoľkých materských školách.

Genki English je nová revolučná metóda výučby bez 
zbytočných kníh a lavíc, ktorá pomocou zapojenia viacerých 
zmyslov motivuje deti k používaniu anglického jazyka.

Prostredníctvom hravých aktivít sa každé dieťa zoznámi 
veselým a vtipným spôsobom so základnou slovnou 
zásobou a gramatikou angličtiny.
viac na: www.languageplanet.sk

Novinka

letná akadémia karate
Penzión Majk Heľpa 
od 8 do 14 rokov

Ideš si oči nechať na hrdinoch z akčných filmov? Cítiš sa 
občas ako Chuck Norris? Sršíš energiou a niekedy Ti 
rodičia hovoria, že nevieš, čo od dobroty? Potom je 
tento tábor práve pre Teba. Najzábavnejší ninja s 
krycím menom Granát Ti pripraví program, ktorý Ťa 
určite dostane do kolien.

V programe:

• denne karate pre začínajúcich aj pokročilých ninjov
• kondičná príprava, aquatréning
• kurz sebaobrany, ninja päťboj, workshop filmových parádičiek
• dobrodužné hry v prírode - kamufláž, súboj zmyslov, sabotáž
• hry a relax v krytom bazéne
• nádych bojovníka v Soľnej jaskyni
• člnkovanie, vodný bicykel, rybolov, opekačka
• stolný a vzdušný futbálek, šípky

Ninja Mareno Granát

bývalý reprezentant SR v športovom karate a niekoľkonásobný 
Majster Slovenska. Študent odboru Šport a rekreácia, osobný 
a kondičný tréner.

English Ninja - program podľa vlastnej chuti

Správny ninja cestuje po celom svete, aby mu rozumeli aj ostatní 
ninjovia mal by ovládať angličtinu. U nás sú však lavice a zošity 
nepotrebné, slovíčka a gramatiku si osvojíme hravou formou pomocou 
metódy Genky English v rozsahu 5 x 45 min s odborným lektorom 
jazykovej školy Language Planet. Program je možné objednať bezplatne.

f fi

Týždeň s profíkom

Letné tábory 2013

Peťkina cestička tajomstiev

letná jazdecká škola
Ranč na Striebornom jazere Galanta
od 8 do 16 rokov

Tábor pre milovníkov koní a iných zvierat, ktorí chcú zažiť pravú atmosféru 
ranča na divokom západe. Zajazdi si na koni a pozoruj okolie z výhliadkovej 
veže. Uži si westernový karneval, cowboy tance, mini zoo. Na nadšencov 
kúpania čaká Aquapark Galandia. Cowboy country cup preverí Tvoje 
odhodlanie zažiť dobrodružstvo...

V programe:

• Jazdecký kurz a výcvik pre začiatočníkov, aj pokročilých v rozsahu 

  4 jazdeckých hodín po 45 min, starostlivosť o kone, odborní inštruktori, 

  ochranné prilby, krytá jazdiareň, profesionálne jazdiarne

• 1 x Aquapark Galandia, info na www.galandia.sk

• 8m vysoká výhliadková veža
• netradičné športy bocca, kukspíl, petang, gonge

• preliezky a hojdačky na prírodnom ihrisku

• spoločenské hry na stôl aj do prírody

• country tančiareň, westernový karneval

• ranč s 30 koňmi, 60 kravami zebu, 2 pštrosmi

• vodná šmýkalka

Cowboy Country Cup

Mysticky ladený príbeh pre odvážnych cowboyov 
a cowboyky, ktoré sa pustia do nebezpečnej výpravy po 
Divokom západe. Šerif hľadá najodvážnejších, ktorí mu 
pomôžu chytiť zradného zlodeja Koldera.
Na konééé, šerif čakááá....Všetko sledujú indiáni...

Overené

letná škola rybolovu
Ranč na Striebornom jazere Galanta
od 8 do 16 rokov

Si vášnivý rybár, alebo len začínaš? 
Práve pre Tebaj je tu letná škola rybolovu 
plná rýb na dvoch súkromných jazerách. Až 
5 kilové jesetery, 10 a viac kilové kapre, 
pstruhy a iné ryby sa tešia aj na Tvoj háčik. 
V programe odborné prednášky, lov rýb, 
večerné grilovačky. Tak neváhaj, udicu si 
nachystaj a na ranč rýchlo utekaj.

V programe:

letná škola rybolovu v rozsahu 3 odborných prednášok 
profesionálnych rybárov spojená s úkážkami rybolovu, 
rybolov systémom chyť a pusť, návnady a krmivá, 
chytacie systémy, potrebná výbava - vlastná udica. 
Príplatok za požičanie udice na celý pobyt 10,00 €.

• 2 jazerá plné rýb
• rybárske preteky
• nočná rybačka
• záverečné rybárske majstrovstvá
• 1 x Aquapark Galandia, info na www.galandia.sk
• netradičné športy a hry
• preliezky a hojdačky na prírodnom ihrisku
• spoločenské hry na stôl aj do prírody
• ranč s 30 koňmi, 60 kravami zebu, 2 pštrosmi, psíčekom a mačičkou
• vodná šmýkalka
• 8 metrov vysoká vyhliadková veža

Overené

Penzión Majk Heľpa
od 8 do 16 rokov
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D A N C E  A C A D E M Y

Lektori tanečnej skupiny Phantoms Crew Noro a Dávid alias Zviera Ťa znova 
pozývajú na ten najakčnejší, najzábavnejší, ale hlavne najtanečnejší týždeň 
tohto leta. Či už si začiatočník alebo pokročilý, majú pre Teba pripravené nové 
cool choreografie. Každý deň si skúsiš jeden z hip-hopových tanečných štýlov 
a vyblázniš sa na večerných párty. Sily si zmeriaš nie len v tanečných 
battloch, ale aj v súťažiach v bazéne a na suchu. Nezabudni si pribaliť široké 
gate, najlepšie tenisky, trpezlivosť, vlastný štýl a hlavne chuť tancovať.

V programe:

• 20 hodín tanca
• výučba hip-hopových tanečných štýlov:

• popping
• hip hop/newstyle
• locking
• housedance
• breakdance
• bonus gangnam style

• kondičné tréningy
• tanečná príprava
• premietanie najlepších tanečných filmov
• plávanie, potápanie, hry a relax v krytom bazéne

• volejbal, badminton, frisbee
• člnkovanie
• tanečný battle o ceny
• ninjoviny - zábavný kurz sebaobrany
• spoločná choreografia a vystúpenie

Na každého tanečníka čaká Phantomscrew tričko

skupina Phantoms Crew vznikla v roku 2008

The Best 
2012 Noro - víťaz battlu Eurocultured Allstyle
2012 finalisti najväčšej tanečnej bitky na Slovensku Dancefest 2012
2012, 2010 účastníci súťaže Česko - Slovensko má talent

členovia:

Zviera
Noro
Achiles
Mysho
Bulletko
George
Owen

Týždeň s profí tanečníkmi

hravý kurz plávania a potápania
Penzión Majk Heľpa
od 5 do 12 rokov

Už 11 sezónu ponúkame jeden z najobľúbenejších táborov 
pre deti, ktoré sa hravou formou chcú naučiť plávať, 
šnorchlovať a potápať sa, kurz obohatený o dobrodružnú 
hru Ostrov pokladov.

V programe:

Na malých žblnkáčov čaká:
• základný a zdokonaľovací kurz plávania s trénerom
• predplavecká príprava
• krytý bazén, kde nikdy neprší
• šnorchlovanie a potápanie
• celotáborová dobrodružná hra Dobytie raja
• diskotéka, karneval, mini telocvičňa na futbal, florbal, vybíjanú
• výlet spojený s opekačkou, rybolovom, člnkovaním a vodným bicyklom
• trávnaté futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko
• ninjoviny - zábavný kurz sebaobrany

Ostrov pokladov

Nasadnime na loď a pomôžme kapitánovi Jackovi Sparrowovi dobyť loď nepriateľských 
pirátov, ktorá práve zakotvila pri bájnom ostrove pokladov. Nájsť ostrov však nebude 
jednoduché. Kedysi existovala stará mapa, ktorá však bola tŕňom v oku pirátskych 
kapitánov. Rozhodli sa preto rozdeliť mapu na 5 častí a každý má jednu z nich. 
Musíme splniť všetky úlohy, ktoré si pre nás pripravili, pretože len tak môžeme nájsť 
ostrov, dobyť najobávanejšiu pirátsku loď všetkých čias a objaviť poklad.

Overené

LFA 2013
Penzión Majk Heľpa
od 8 do 14 rokov

Akadémia je určená vyznávačom najpopulárnejšej kolektívnej 
hry na svete, FUTBALU.
Pre každého hráča aj hráčku, začiatočníka aj pokročilého, pre 
všetkých ktorí si zamilovali trávnik, kopačky a futbalovú loptu.
Futbalová akadémia pomôže aj Tebe rozvíjať Tvoje herné 
činnosti, odstráňiť nedostatky, naučí Ťa nové veci a posilní 
sebadôveru.

Je len na Tebe a Tvojom snažení ako vykľučkuješ spomedzi 
Tvojich táborových kamarátov v týchto disciplínach:
• vedenie a ovládanie lopty,
• driblovanie a spracovanie nahrávky
• hra jeden na jedného, kľučky a fintičky
• streľba, hlavičkovanie, nájazdy a priame kopy
• brániace činnosti

Popri nabitom futbalovom programe bude čas aj na zábavny a relaxačný program:
• člnkovanie, vodný bicykel, rybolov, opekačka
• tradičné a netradičné hry v prírode
• hry a relax v krytom bazéne
• salaš a jelenia obora, výlety do prírody
• diskotéka, nočná hra
• ninjoviny - zábavný kurz sebaobrany
• stolný a vzdušný futbálek, šípky 

Letná futbalová akadémia
Týždeň s profíkom

Michal ,,Polčo” Polčic

absolvent štúdia telesnej výchovy na Univerzite Konštantína 
Filozofa v Nitre. Je učiteľom telesnej výchovy a zároveň trénerom 
futbalu kategórie U10 FC Nitra, kde využíva svoje 15-ročné 
skúsenosti z bratislavských futbalových klubov. 

svet malých - veľkých rekordov
Penzión Majk Heľpa
od 8 do 14 rokov

Prekonávaš všetky rekordy a nezáleží na tom aké?
Chceš byť slávna alebo slávny? Chceš, aby Ťa všetci 
obdivovali? Chceš sa stať idolom všetkých báb, alebo 
chalanov? Bombovo Ti ponúka šancu zúčastniť sa tohtoročnej 
Rekordmánie, kde prekonáš sám seba a hlavne všetkých 
ostatných. Zakladáme veľkú knihu rekordov, v ktorej možeš 
byť aj Ty. Stačí byť len najlepší a je úplne jedno v čom.

Čaká Ta kopec netradičných disciplín, v ktorých zaručene 
zistíš v čom si jednička. Nemysli si, že budeš na všetko sám. 
V tímových súťažiach sa môžeš spoľahnúť aj na svojích 
nových kamošov.

RekordmániaRekordmánia

Možeš sa tešiť na rekordy v kategóriach:

• Šport
naj hráč hututu, dekomlátu, buldoga
naj plavec, potápač, aquabela, vodník
naj hráčka/hráč futbalu, florbalu, freesbe, basketbalu

• Umenie 
naj tanec, naj spev, naj obrázok, naj foto
najnadanejší zo všetkých, naj divadielko

• Vedomosti
najmúdrejší tím, najmúdrejší z najmúdrejších

• Zručnosti
fintičky, triky, vtipy

• Kuriozity
najviac nazbieraných žiab, dážďoviek, nachytaných rýb
najlepší papkáč, najposlušníček, najpomocníček
najkrajší úsmev, najoriginálnejšia maska, najkrajšia miss 
najsilnejší chlap, najťažší a najľahší bombáčik
najvyšší a najnižší, najväčší úlet

A kopec ďalších disciplín, ktoré navrhneš.

Popri programe nabitom rekordami, na Teba čaká:
• člnkovanie, vodný bicykel, rybolov, opekačka
• tradičné a netradičné hry v prírode
• hry a relax v krytom bazéne
• salaš a jelenia obora, výlety do prírody
• diskotéka, nočná hra
• ninjoviny - zábavný kurz sebaobrany 
• stolný a vzdušný futbálek, šípky

Novinka
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