Srdce Slovenska
Banská Bystrica, okolie a Kremnica

24. – 26. 6. 2016
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina a Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina organizuje 3 – dňovú poznávaciu
cestu na stredné Slovensko (Banská Bystrica, Donovaly, Kremnica) s cieľom spoznať zaujímavé miesta nášho
krásneho Slovenska.
Pokiaľ Vás ponuka zaujme, ohláste sa a zaplaťte plnú sumu do konca apríla na riaditeľstve školy (tel.
7778406) a získajte zľavu „first moment“ na každú osobu – 5 € . Prihlásiť sa môžete aj po tomto termíne
do 31. mája 2016.

Program:
1. deň – piatok 24. 6. 2016
7:00 odchod od budovy školy v Lubine
Donovaly – http://www.habakuky.eu/
(Habakuky: Dobšinského rozprávkový svet: návšteva netradičnej dedinky, interaktívne divadelné
predstavenia, ukážky ľudových remesiel)
Banská Bystrica - http://www.banskabystrica.sk/
(prehliadka mesta so sprievodcom)
2. deň – sobota 25. 6. 2016
Kremnica - http://www.visitkremnica.com/
Expozícia mincovne - http://www.mint.sk/onas_expozicia.php
(spoznajte históriu razenia mincí)
Mestský hrad- http://www.muzeumkremnica.sk/sk/uvod
Banské múzeum - http://www.visitkremnica.com/banske-muzeum-v-stolni-andrej/
(prehliadka štôlne Andrej)
Kováčová - http://www.holidaypark.sk/
(kúpanie, relax)
3.deň – nedeľa 26. 6. 2016
Banská Bystrica – http://www.banskabystrica.sk/
Múzeum SNP - www.muzeumsnp.sk
(prehliadka múzea, skanzen bojovej techniky a lietadla)
Harmanecká jaskyňa - www.ssj.sk/sk/jaskyna/10-harmanecka-jaskyna
Plte pod Strečnom - www.plte-strecno.sk/informacie/
(plavba na plti po Váhu)

Predpokladaný návrat do Lubiny je okolo 19:00 hod.
Ubytovanie je zabezpečené v Banskej Bystrici bunkovým systémom (2 izby majú spoločné sociálne
zariadenie). V cene je i strava - v piatok obed a večera, v sobotu raňajky a večera a v nedeľu raňajky. Ďalšie
obedy budú riešené individuálne, každý deň je vyhradený čas a možnosť zaobstarať si jedlo podľa potreby
každého účastníka.

Predpokladaná cena (aj so vstupmi):

100,- € rodičia žiakov ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina
zamestnanci inštitúcie

,

87,- € žiaci ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina
Cena zahŕňa: ubytovanie (2 noci), raňajky (2x), obed (1x), večera (2x), vstupenky do plánovaných
navštívených objektov, sprievodcu, poistenie, parkovacie poplatky.
V cene nie je zahrnutá dopravu autobusom, ktorú bude pre žiakov ZŠ s MŠ Lubina, ich rodičov
a zamestnancov inštitúcie hradiť rodičovské združenie. Žiaci a deti navštevujúci ZŠ alebo MŠ v Lubine majú
z celkovej ceny odrátanú sumu 5,- € ako bonus z rodičovského združenia.

Predpokladaná cena (aj so vstupmi)pre mimoškolských záujemcov:

115,- € dospelí
107,- € študenti, dôchodci +62 rokov
98,- € deti do 10 rokov

Uvedené ceny zahŕňajú dopravu autobusom, 2x ubytovanie s polpenziou + obed, všetky vstupy, poistenie.

Dieťa sa môže zúčastniť pobytu len v sprievode dospelej osoby.
V prípade neúčasti niektorého z bodov programu, budú finančné prostriedky po vyúčtovaní poznávacej cesty
vrátené.

