Milí rodičia,
chcem Vás informovať o odchode do tábora a následne aj o príchode z tábora SMAJLOVO:

Odchod na 1. turnus - 21.07.- 27.07. 2019 z Trenčína
Odchod z Trenčína objednaným autobusom: 21.JÚL 2019 (nedeľa) o 15,00 hod.
Miesto odchodu z Trenčína: sídlisko Juh-otoč-ulica Generála Svobodu
Zraz už o 14.30 hod. na otoči na sídlisku Juh v Trenčíne.
Predpokladaný príchod na hotel v Smajlove ( horský hotel Kľak – Fačkovské sedlo ) cca o
17,00 hod. Cestou autobusom urobíme prestávky podľa potreby detí. Pobyt začíname teplou
večerou.
Príchod z tábora je naplánovaný 27.07.2019 v sobotu objednaným autobusom okolo 16,00h
opäť na Juhu – otoč, Gen. Svobodu, Trenčín, kde si deti osobne preberiete. Pobyt končíme
obedom.

Odchod na 1. turnus - 21.07.- 27.07. 2019 z Bratislavy
Zraz 21.7.2019 v nedeľu o 11,45 hod. pri hlavnom vchode na Hlavnej stanici v Bratislave. Deti
preberie osobne pracovník Smajlova. Má pripravené splnomocnenie na sprevádzanie detí,
deti majú už zakúpené cestovné lístky s miestenkami do Trenčína.
Rýchlik R 607 Andrea shop.sk odchádza 12,13 h, v Trenčíne bude o 13,33 h.
Objednaným autobusom spoločne odchádzame z Trenčína o 15,00 hod.
Predpokladaný príchod na hotel v Smajlove (horský hotel Kľak – Fačkovské sedlo ) cca o 17,00
hod. Cestou autobusom urobíme prestávky podľa potreby detí.
Pobyt začíname teplou večerou.
Príchod z tábora je naplánovaný 27.07.2019 v sobotu objednaným autobusom okolo 16,00h
v Trenčíne na Juhu – otoč, Gen. Svobodu, Trenčín.
Deti si osobne preberie pracovník Smajlova, deti majú zakúpené cestovné lístky
s miestenkami do Bratislavy, a pricestujú spoločne so sprievodom vlakom do Bratislavy –
rýchlik R 608 Spišan s odchodom o 16,25 h z Trenčína. Predpokladaný príchod do Bratislavy
17,47 hod., na Hlavnej stanici v Bratislave si deti osobne preberiete. Pobyt končíme obedom
+ niečo pod zub na cestu.

Odchod na 1. turnus - 21.07.- 27.07. 2019 z Trnavy
Zraz 21.7.2019 v nedeľu o 12,00 hod. pri hlavnom vchode na vlakovej stanici v Trnave.
Deti preberie osobne pracovník Smajlova. Má pripravené splnomocnenie na sprevádzanie
detí, deti majú už zakúpené cestovné lístky s miestenkami do Trenčína.
Rýchlik R 607 Andrea shop.sk odchádza 12,34 h, v Trenčíne bude o 13,33 h.
Objednaným autobusom spoločne odchádzame z Trenčína o 15,00 hod.
Predpokladaný príchod na hotel v Smajlove (horský hotel Kľak – Fačkovské sedlo ) cca o 17,00
hod. Cestou autobusom urobíme prestávky podľa potreby detí. Pobyt začíname teplou
večerou.
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Príchod z tábora je naplánovaný 27.07.2019 v sobotu objednaným autobusom okolo 16,00h
v Trenčíne na Juhu – otoč, Gen. Svobodu, Trenčín. Pobyt končíme obedom Pobyt končíme
obedom + niečo pod zub na cestu.
Deti si osobne preberie pracovník Smajlova, deti majú zakúpené cestovné lístky
s miestenkami do Trnavy, a pricestujú spoločne so sprievodom vlakom do Bratislavy – rýchlik
R 608 Spišan s odchodom o 16,25 h z Trenčína. Predpokladaný príchod do Trnavy o 17,15
hod., na železničnej stanici v Trnave si deti osobne preberiete.

Odchod na 1. turnus - 21.07.- 27.07. 2019 zo Žiliny
Zraz 21.7.2019 v nedeľu o 15,30 hod. pri hlavnom vchode železničnej stanice, následne sa
spolu presuniete na autobusovú stanicu v Žiline.
Deti preberie osobne pracovník Smajlova. Má pripravené splnomocnenie na sprevádzanie
detí.
Autobus odchádza zo Žiliny o 16,00 hod.
Predpokladaný príchod na hotel v Smajlove (horský hotel Kľak – Fačkovské sedlo ) cca o 17,00
hod. Pobyt začíname teplou večerou.
Príchod z tábora: Deti si osobne preberie pracovník Smajlova, príchod je naplánovaný
27.07.2019 v sobotu autobusom SAD spoločne so sprievodom o 11,55 hod v Žiline na
autobusovej stanici, kde si deti osobne preberiete.

Individuálny odchod na 1. turnus - 21.07.- 27.07. 2019
Predpokladaný príchod na hotel v Smajlove (horský hotel Kľak – Fačkovské sedlo) cca o 17,00
hod. Deti teda stačí doviezť okolo 17,00 hod. Pobyt začíname teplou večerou.
Odchod zo Smajlova ( horský hotel Kľak – Fačkovské sedlo ) Pobyt končíme obedom.
Z hotela odchádzame objednaným autobusom cca o 14,00 hod. Deti si môžete vyzdvihnúť do
12,30 hod. Pobyt končíme obedom.

Odchod na 2. turnus - 27.07.- 02.08. 2019 z Trenčína
Odchod z Trenčína objednaným autobusom: 27.JÚL 2019 (sobota) o 11,00 hod.
Miesto odchodu z Trenčína: sídlisko Juh-otoč-ulica Generála Svobodu
Zraz už o 10.30 hod. na otoči na sídlisku Juh v Trenčíne.
Predpokladaný príchod na hotel v Smajlove ( horský hotel Kľak – Fačkovské sedlo ) cca o
13,00 hod. Cestou autobusom urobíme prestávky podľa potreby detí. Pobyt začíname teplou
večerou.
Príchod z tábora je naplánovaný 02.08.2019 v piatok objednaným autobusom okolo 15,00h
opäť na Juhu – otoč, Gen.Svobodu, Trenčín, kde si deti osobne preberiete.
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Odchod na 2. turnus - 27.07.- 02.08. 2019 z Bratislavy
Zraz 27.7.2019 v sobotu o 8,45 hod. pri hlavnom vchode na Hlavnej stanici v Bratislave. Deti
preberie osobne pracovník Smajlova. Má pripravené splnomocnenie na sprevádzanie detí,
deti majú už zakúpené cestovné lístky s miestenkami do Trenčína.
Rýchlik RR 705 Vršatec odchádza 09,13 h, v Trenčíne bude o 10,33 h.
Objednaným autobusom spoločne odchádzame z Trenčína o 11,00 hod.
Predpokladaný príchod na hotel v Smajlove (horský hotel Kľak – Fačkovské sedlo ) cca o 13,00
hod. Cestou autobusom urobíme prestávky podľa potreby detí.
Pobyt začíname teplou večerou.
Príchod z tábora je naplánovaný 02.08.2019 v piatok objednaným autobusom okolo 15,00h
v Trenčíne na Juhu – otoč, Gen. Svobodu, Trenčín. Pobyt končíme obedom + niečo pod zub
na cestu.
Deti si osobne preberie pracovník Smajlova, deti majú zakúpené cestovné lístky
s miestenkami do Bratislavy, a pricestujú spoločne so sprievodom vlakom do Bratislavy –
rýchlik R 608 Spišan s odchodom o 16,25 h z Trenčína. Predpokladaný príchod do Bratislavy
17,47 hod., na Hlavnej stanici si deti osobne preberiete.

Odchod na 2. turnus - 27.07.- 02.08. 2019 zo Žiliny
Zraz 27.7.2019 v sobotu o 13,30 hod. na autobusovej stanici v Žiline.
Deti preberie osobne pracovník Smajlova. Má pripravené splnomocnenie na sprevádzanie
detí.
Autobus odchádza zo Žiliny o 14,00 hod.
Predpokladaný príchod na hotel v Smajlove (horský hotel Kľak – Fačkovské sedlo ) cca o 15,00
hod. Pobyt začíname teplou večerou.
Príchod z tábora: Deti si osobne preberie pracovník Smajlova, príchod je naplánovaný
02.08.2019 v piatok autobusom SAD spoločne so sprievodom o 14,20 hod v Žiline na
autobusovej stanici, kde si deti osobne preberiete. Pobyt končíme obedom + niečo pod zub na
cestu.

Individuálny odchod na 2. turnus - 27.07.- 02.08. 2019
Predpokladaný príchod na hotel v Smajlove (horský hotel Kľak – Fačkovské sedlo) cca o 13,00
hod. Deti teda stačí doviezť okolo 13,00 hod. Pobyt začíname teplou večerou.
Odchod zo Smajlova ( horský hotel Kľak – Fačkovské sedlo ) objednaným autobusom cca o
13,00 hod. Deti si môžete vyzdvihnúť najneskôr do 12,30 hod. Pobyt končíme obedom.
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