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Krásny areál so športoviskami

Výborná domáca strava
Bonusy pre pedagógov
Program s obľúbenými animátormi

Oliwa resort v Trenčianskej Teplej
už 19. sezóna
Garancia vrátenia uhradenej platby
Ak sa nebudete môcť zúčastniť školy v prírode z dôvodu nariadenia RÚVZ
v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID-19,
vrátime vám celú uhradenú sumu za pobyt
bez storno poplatkov.

Chceme byť vašim kvalitným
a spoľahlivým partnerom
a to všetko za rozumnú cenu,
ktorá patrí k najlepším na trhu.
CK Twistovo s.r.o.
Prevádzka: Oliwa resort, Teplická 102/864, 914 01 Trenčianska Teplá

www.twistovo.sk

0908 408 408

Twistovo je vlastníkom krásneho areálu OLIWA resort, čo nám umožňuje ponúkať a
zároveň aj garantovať služby na najvyššej možnej úrovni. Oliwa resort je dookola
obklopený lesmi Strážovských vrchov, čo umožňuje dýchať ten najčistejší možný vzduch.
Je rezervovaný iba pre deti, bez migrácie iných ľudí, takže vo výsledku je to ten najlepší
prírodný respirátor, ideálny aj na učenie v škole v prírode. 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 športoviská...

www.twistovo.sk

Termín
Počet dní cena do 31. 1. 2021 cena od 1. 2. 2021
1 06. 04. 2021 – 09. 04. 2021
4
78,00 €
88,00 €
2 12. 04. 2021 – 16. 04. 2021
5
92,00 €
102,00 €
3 19. 04. 2021 – 23. 04. 2021
5
92,00 €
102,00 €
4 26. 04. 2021 – 30. 04. 2021
5
95,00 €
105,00 €
5 03. 05. 2021 – 07. 05. 2021
5
95,00 €
105,00 €
6 10. 05. 2021 – 14. 05. 2021
5
95,00 €
105,00 €
7 17. 05. 2021 – 21. 05. 2021
5
95,00 €
105,00 €
8 24. 05. 2021 – 28. 05. 2021
5
95,00 €
105,00 €
9 31. 05. 2021 – 04. 06. 2021
5
98,00 €
108,00 €
10 07. 06. 2021 – 11. 06. 2021
5
98,00 €
108,00 €
11 14. 06. 2021 – 18. 06. 2021
5
98,00 €
108,00 €
12 21. 06. 2021 – 25. 06. 2021
5
98,00 €
108,00 €

V cene je zahrnuté:
Ubytovanie
Výborná strava až 6x denne, prispôsobená aj diétam
(celiakia, histamínová intolerancia, bezlaktóza)
Celodenný pitný režim
Kompletné športové potreby
1 dospelý zdarma na 10 detí
Poistenie CK proti insolventnosti
DPH

Odporúčaná doplnková služba:

animačný program
zdravotník
bonusy pre
pedagógov
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: 39,00/EUR/dieťa/pobyt
V tejto výbornej cene je zahrnuté:
Bonusy pre pedagógov
ZDRAVOTNÍK a zdravotnícke potreby
popoludňajší a večerný zábavný program s animátormi (14–21 hod)
pomôcky do programu,kostýmy, kulisy, zvuková i svetelná aparatúra
táborák s opekačkou
darček pre každé dieťa
ceny do kolesa šťastia

ZľaVa
Vyberte si u nás svoj ideálny termín školy v prírode včas a bez obáv
a k tomu získajte zľavu za skorý nákup vo výške 10 Eur
pri rezervácii školy v prírode a uhradení zálohovej platby
min. 30,00 EUR /dieťa do 31. 1. 2021.

