
Za naše služby nám bol na jar 2019 udelený

certifikát Najvyššej dôveryhodnosti  AAA

••• Krásny areál so športoviskami •••

••• Program s obľúbenými animátormi •••

••• Výborná domáca strava •••

••• Bonusy pre školu aj pre pedagógov •••

Twistovo – Oliwa resort

v Trenčianskej Teplej

už 18.sezóna

www.twistovo.sk

0908 408 408
CK Twistovo s.r.o. Tomášikova 3/A  82101 Bratislava

prevádzka: Oliwa resort, Teplická 102/864, 914 01 Trenčianska Teplá



Twistovo je vlastníkom krásneho areálu OLIWA resort, čo nám umožňuje ponúkať a zároveň aj garantovať 
služby na najvyššej možnej úrovni. Za naše služby sme boli  v ratingovom hodnotení ocenení certifikátom  
Najvyššej dôveryhodnosti AAA. Oliwa resort je dookola obklopený lesmi Strážovských vrchov, iba 2 km od 
svetoznámych kúpeľov Trenčianske Teplice a 8 km od Trenčína. Svojou polohou, vybavenosťou a službami 
patrí v rámci detského cestovného ruchu k najkrajším a najlepšie vybaveným  resortom na Slovensku.

V našom Oliwa resorte máme pre vás:
•  ubytovanie  v kompletne zariadených izbách s  dostatočným úložným priestorom pre každé dieťa 
•  príjemné  izby pre pedagógov s vlastným sociálnym zariadením, chladničkou, rýchlovarnou
  kanvicou, sušičom vlasov, županom, kávou, čajom a servisom na nápoje 
•  veľkú jedáleň a veľkú spoločenskú miestnosť s krbom 
•  učebné priestory 
•  projektor 
•  kompletnú zvukovú i svetelnú aparatúru
•  profesionálne kostýmy a kulisy 
•  zastrešenú terasu s podsvietením
•  nadúrovňovú terasu s príjemným posedením s výhľadom na celý areál 
•  novú zastrešenú terasu s tulivakmi na oddych
•  murované ohnisko na opekanie 
•  samostatné ihrisko na plážový voleybal 
•  tenisový kurt s profi umelým povrchom 
•  futbalové ihrisko 20x40m s trávnatým povrchom a automatickou závlahou 
•  floorbalové ihrisko 
•  multifunkčné ihrisko na voleybal, basketbal, nohejbal a hádzanú 
•  stolný tenis 
•  stolový futbal
•  všetky športové potreby

Do novej, už 18. sezóny, sme pre vás pripravili  novinky a obľúbený popoludňajší program s našimi 
vyškolenými animátormi. Program je tvorený na základe dlhoročných skúseností získaných v školách
v prírode a v našich letných táboroch Twistovo. Spĺňa prvky motivačné, tvorivé, náučné a zábavné. 
Čaká na vás krásne prostredie, príjemné  ubytovanie, ochotný a priateľský personál, výborná domáca strava 
bez polotovarov, ktorou je OLIWA resort povestný a samozrejme skvelá zábava s relaxom. Aj v 18. roku 
nášho pôsobenia chceme byť vašim kvalitným a spoľahlivým partnerom. To všetko za ceny, ktoré patria
k najlepším na trhu. 

Twistovo – správna voľba



Škola v prírode - Termíny jar 2020

 Turnus Temín Počet dní Cena do 15. 11. 2019 Cena od 16. 11. 2019
 1. 30. 3.–3. 4. 5 86,00 96,00
 2. 6. 4.–9. 4. 4 70,00 80,00
 3. 14. 4.–17. 4. 4 70,00 80,00
 4. 20. 4.–24. 4. 5 92,00 102,00
 5. 27. 4.–1. 5. 5 95,00 105,00
 6. 4. 5.–8. 5. 5 95,00 105,00
 7. 11. 5.–15. 5. 5 95,00 105,00
 8. 18. 5.–22. 5. 5 95,00 105,00
 9. 25. 5.–29. 5. 5 95,00 105,00
 10. 1. 6.–5. 6. 5 98,00 108,00
 11. 8. 6.–12. 6. 5 98,00 108,00
 12. 15. 6.–19. 6. 5 98,00 108,00
 13. 22. 6.–26. 6. 5 98,00 108,00

V cene je zahrnuté:
•  Ubytovanie, výborná strava
  6x denne bez polotovarov, 
  celodenný pitný režim
•  Kompletné športové potreby
•  1 dospelý zdarma na 10 platiacich detí
•  Darček pre každé zúčastnené dieťa
•  DPH

Odporúčaná doplnková služba:
Animačný program
Pre zatraktívnenie Školy v prírode vám odporúčame priobjednať si náš animačný program, ktorý je 
zameraný na pestrý popoludňajší a večerný zábavný program pre deti s našimi obľúbenými animátormi, 
čo deti i pedagógovia určite radi uvítajú.
Cena animačného programu: 35,00/EUR/dieťa
V cene animačného programu je zahrnuté:
•  Bonusy pre pedagógov                           
•  Zdravotník a zdravotnícke vybavenie                              
•  popoludňajší a večerný zábavný program s animátormi (od 14–21 hod.)
•  pomôcky do programu,kostýmy, kulisy, zvuková i svetelná aparatúra
•  ceny do kolesa šťastia
•  kompletné športové potreby

ZĽAVY A BONUSY
ZĽAVA pri rezervácii do 15. 11. 2019
Zľava 10,00 EUR pre každé dieťa zo základnej ceny pobytu pri rezervácii školy v prírode a uhradení 
zálohovej platby  min. 40,00 EUR /dieťa do 15. 11. 2019
  
BONUS – Darček  pre školu 
Pri počte min. 70 zúčastnených detí: Multifunkčná tlačiareň
Pri počte min. 100 zúčastnených detí: Digitálna kamera
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