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PONUKA na lyžiarsky kurz 
pre Gymnázium Andreja Sládkoviča, M.R.Štefánika 8, 963 01 KRUPINA,
PaedDr. Oľga Kvasová, vedúca LK, kvasola@gmail.com, 0908/941 850 

          
           Na základe vášho záujmu Vám predkladáme ponuku na lyžiarsky výcvik pre žiakov Vašej školy v stredisku 
Skalka arena - Skalka pri Kremnici v nadmorskej výške 1 252 m. n. m. 

Termín: 25.02. - 01.03.2019(5 dní/4 noci)
Počet osôb: 24 (22 žiakov + 2 pedagógovia)
Ubytovanie: Horská chata Limba – priamo v stredisku Skalka arena - Skalka pri Kremnici
Strava:plná penzia s nápojom (3xdenne) 
Stravovanie: reštaurácia Horskej chaty Limba (samoobsluha)          
- možnosť dokúpenia ďalšieho občerstvenia a nápojov v reštaurácii chaty, v SKIbare aj v bufete na Peknej vyhliadke
Začiatok pobytu: večera     Koniec pobytu: obed    

 začiatok aj koniec pobytu  je možné zmeniť podľa požiadavky skupiny (resp. pridať naviac službu)

STREDISKO   Skalka arena - Skalka pri Kremnici v nadmorskej výške 1 252 m.n.m.
 ideálna poloha v strede Slovenska, len 9 km nad historickou Kremnicou
 vynikajúco dostupné zo západu aj juhu Slovenska po novej diaľnici R1
 nadmorská výška 1 252 m. n. m. je  každoročne garanciou snehu počas celej zimnej sezóny (od konca 

decembra až do polovice apríla)
 zrekonštruovaný a výkonnejší systém umelého zasnežovania 
 lyžovačka priamo z Horskej chaty Limba  a po lyžovačke späť na lyžiach až priamo ku chate. ŽIADNE denné

prevozy alebo zbytočné presuny autobusmi naviac ako v niektorých strediskách tu nie sú potrebné!
 4-sedačková lanovka na zjazdovke Pekná vyhliadka (1 050m dĺžka, 120m šírka, 2 300os/hodina/kapacita)
 Baby vlek  pre úplných začiatočníkov a 2 vleky pre slabších lyžiarov (jeden priamo nad chatou)
 viac ako 50 km pravidelne upravovaných tratí na bežecké lyžovanie
 1,8 km dlhá dráha na bežky s umelým osvetlením (od 17:00 do 20:00 hod) – jediná na Slovensku 
 Horská služba priamo v stredisku

 požičovňa lyžiarskeho alebo snowboardového výstroja a bežiek priamo v stredisku 
 Lyžiarska a snowboardová škola priamo v stredisku 

                                  
Horská chata LIMBA

 poloha v centre strediska, dobre dostupná 
 ubytovacia kapacita 146 postelí (prístelky možné naviac )
 2, 3 a 4-posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením 
 2 a 3-posteľové izby s umývadlom a nové sociálne zariadenia v dostatočnom počte na chodbe
 reštaurácia pre 140 osôb – strava pre lyžiarske kurzy 3xdenne(raňajky formou bufetových stolov,  obedy a

večere  samoobsluha,  pitný  režim  počas  jedla).  Akceptujeme  špeciálne  požiadavky  na  stravu  –  celiakia,
cukrovka, vegetariáni, rôzne alergie a pod. - s nahlásením vopred.

 spoločenská miestnosť  (rozmer 8,5m x 12m), stoly, 80 stoličiek  
 SKIbar s plazmovou TV – 80 miest na sedenie, predaj nealko nápojov a ďalšieho doplnkového sortimentu 
 učebňa pre skupinu 40 osôb (veľká školská tabuľa)
 dataprojektor a premietacie plátno, ozvučenie  
 WIFI bezdrôtové pripojenie na internet (zadarmo) – na prízemí chaty
 terasa z reštaurácie s pohľadom na zjazdovku
 veľkorozmerný stan priamo nad chatou (10mx6m) – celoročný
 Lyžiareň , sušiaky  
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Možnosti Relax centra   -  v tesnej blízkosti chaty Limba ( 350m) –   ceny platné k dnešnému dňu:
 Vnútorná hala na kolektívne športy (41,6mx19,6mxvýška 9,5m), povrch mondo podlaha na báze prírodného a 

syntetického kaučuku) – 14€/hod
 Wellness   cena za vstup zahrňuje bazén aj 5 sáun (suchá, parná, eukaliptová, bylinková a infra)   7€/1hod alebo 

10€/2hod
 Bowling (2 dráhy k dispozícii, na 1 dráhe pre 10 hráčov) - 14€/dráha/hod
 Squash - 7€/hod/kurt
 Fitness (17 strojov) – 3€/vstup/osoba

Všetky ceny vstupov pre deti do 15 rokov sú s 50% zľavou z pultových cien

 

CENY: 25€/os/noc/ubytovanie a plná penzia
CENA SKIPASY: 40€/1skipas na 5 dní  (na  vleky a 4-sedačkovú lanovku v stredisku Skalka arena)

 Cena  skipasu  pre  lyžiarske  kurzy  (8€/os/deň)  platí  len  pre  vopred  organizované  lyžiarske  kurzy  so skipasom  
na minimálne  5 po sebe nasledujúcich  dní  a s  minimálnym počtom 20 žiakov/študentov.  Podmienkou získania  ceny
(8€/os/deň) je jednorázový hromadný nákup pre celú skupinu.

 Všetky skipasy sú vydávané na bezdotykových čipových kartách. Potrebná je vratná záloha za kartu 2€ (po odovzdaní
nepoškodenej  a  plne  funkčnej  karty  je  záloha  v  plnej  výške  vrátená).  Aktuálne  informácie  ku  skipasom  na
www.skalkaarena.sk , 0901 752 552 

BONUS pre Vašu skupinu: 2 pedagógovia zadarmo

Upozornenie:
 v cene nie je zahrnutá vratná záloha 2€ za čipovú kartu. Pri odovzdaní nepoškodenej a plne funkčnej 

karty je záloha vrátená v plnej výške.
 V cene nie je započítaná miestna daň za osoby 18 a viac ročné v sume 0,70€/os/noc
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Naše ODPORÚČANIA pred príchodom ku nám:
- pozrieť si LIVE kameru strediska tu: http://www.skalkaarena.sk/lyzovanie/kamery/
- pozrieť predpoveď počasia v stredisku tu: http://www.shmu.sk/sk/?page=769&nwp_mesto=31448 

Ohľadom doplnení sme Vám k dispozícii: 
e-mail:hyzova@skalkalimba.sk  ,  Telefón: 00421 (0)910 944 622

Tešíme sa na Vás na Horskej chate Limba na Skalke pri Kremnici  -  v stredisku SKALKA  ARENA !
www.skalkalimba.sk  ,   www.skalkaarena.sk   


