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CHATA HOMÔLKA

sa nachádza v rekreačnej oblasti Homôlka,
známom centre zimnej i letnej turistiky,
ležiacom na rozmedzí Strážovských vrchov a
Bielych Karpát, neďaleko rázovitej obce
Valaská Belá.
Výhodou tohto zariadenia je, že počas
škôl v prírode sa tu neorganizujú žiadne
iné pobyty.
STRAVA A UBYTOVANIE:

strava je podávaná 5x denne a je možné ju prispôsobiť aj pre
vegetariánov, celiatikov, či diabetikov. Izby na 1 poschodí sú
vybavené sprchami, WC sú spoločné na chodbe, izby na
2.poschodí majú WC a sprchy spoločné na chodbe. Kapacita
chaty je 127 lôžok.
MOŽNOSTI VÝLETOV:
VALASKÁ BELÁ - sklárske múzeum
ČIČMANY - ľudová architektúra
RAJECKÁ LESNÁ – drevený betlehem

Video a foto zariadenia nájdete na

http://soriko.sk/chata-homolka.html
SORIKO PROGRAM:

Štandardne sa deti v SORIKOŠKOLE doobeda učia pod vedením
svojich pedagógov. Poobede naši animátori pracujú so skupinou cca
12-15 detí od 14.15 – 17.00 a večer od 18.00 – 21.00. V každom
prípade sme pripravení vyhovieť hlavne vašim požiadavkám.
Program v SORIKOŠKOLE sa každý rok mení, pričom v ňom
nechýbajú športové súťaže, netradičné hry, tance, tvorivé dielne,
vychádzky, táborák, loptové hry, florbal, lukostreľba, streľba z prakov,
vedomostné kvízy, tanečné koberce, diskotéka pod vedením skvelých
animátorov.
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SORIKO BONUSY

1. pre pedagógov pobyt zdarma na 12 platiacich žiakov
2. odmena 4 € za každého platiaceho žiaka
3. odborne spôsobilý zdravotník so základným vybavením je už
v cene pobytu
4. žiadne storno poplatky
CENA POBYTU

TERMÍN
marecapríl
máj-jún
jeseň

PO - PI

NE - PI

110 €

125 €

115 €
110 €

130 €
125 €

V cene je zahrnuté:

ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim, animačný program,
zdravotník so základným vybavením, materiálne zabezpečenie
- hudobná aparatúra, osvetľovacia technika, športové potreby,
na 12 detí pobyt pre pedagóga zdarma a odmena pre
pedagóga.
Ak sa rozhodnete pre pobyt od PO-PI, obed v piatok je v cene
pobytu.
TERMÍNY SORIKOŠKOLY:
JAR 2019
TURNUS

TERM ÍN

JESEŇ 2019
OBSADENOS
Ť

TURNUS

TERM ÍN

OBSADENOS
Ť

1

28.4. - 3.5.

VOĽNÉ

4

15.9. - 20.9.

VOĽNÉ

2

5.5. - 10.5.

VOĽNÉ

5

22.9. - 27.9.

VOĽNÉ

3

22.6. - 26.6.

VOĽNÉ

6

29.9. - 4.10.

VOĽNÉ

7

6.10. - 11.10.

VOĽNÉ

8

13.10. - 18.10.

VOĽNÉ

Termíny SORIKOŠKOLY nájdete aj na www.soriko.sk

Mgr. Ľuboš Sorát
RAJČURSKÁ 32
917 05 TRNAVA
Informácie o nás a prihlášku nájdete na:

www.soriko.sk
0905856459
soriko@soriko.sk

