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Objavte čarO nášhO strediska hOrský hOtel lOmy

Ponúkame:

• školy v prírode  • školské výlety
• tábory   • sústredenia
• firemné akcie  • oslavy
• svadby

c 046 / 549 20 70
 m hotellomy@gmail.com

horsKÝ hoTEL LomY



divoKá voda
denný tábOr Pri bratislave 

Obľubuješ vodné aktivity a adrenalín? Zaži vodu 

divokú!  Prídi zmapovať tento nadupaný areál, budeš 

splavovať vodný kanál, otestuješ svoju mušku pri hre 

NERF a zábavu si užiješ aj v bazéne. Šifry a indície ťa 

zavedú k  stratenému pokladu. Tak neváhaj a príď si 

užiť s nami tento divoký bombový týždeň.

karamulo

g od 5 do 12 rokov

, divoká voda, čunovo

} 17. 07. – 21. 07.

 07. 08. – 11. 08.

 209 €

táborové tričko v cene tábora
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, Penzión Majk Heľpa

f od 8 do 14 rokov

} 02. 08. – 08. 08.

 155 €

kreatívnO - dramatický tábOr

Povedal si si niekedy, že chceš byť hercom alebo 

herečkou? Práve tento tábor ťa vnesie do sveta 

plného hereckých výkonov, kde môžeš rozví jať svoju 

kreativitu. Okrem výroby rekvizít k divadlu si môžeš 

vyrobiť svoj vlastný kostým, zažiješ rôzne kreatívne 

dielničky a kopec zábavy prostredníctvom táborových 

hier. A to nie je všetko! Cez týždeň nás čaka divadelné 

predstavenie, ktore obohatí tvoj táborový zážitok. Tak 

čo, pridáš sa k nám?

f od 8 do 14 rokov

, horský hotel lomy

} 16. 07. – 22. 07.

  06. 08. – 12. 08.

  309 €

táborové tričko v cene tábora

divadELné dosKY
krpec lupe
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skutOčné dObrOdružstvO Pre najmenších

Toto leto prichádzame s novým táborom pre Vašich drobcov, 

ktorý je plný obľúbených aktivít. Počas celého týždňa budeme 

vyrábať, kresliť, skákať, behať, jašiť sa, hrať sa a veľa iného. 

Spoločne spoznáme krásy okolitej prírody a rozhodne sa 

počas teplých dní nebudeme vyhýbať vode. Tak poď s nami 

zažiť najkrajšie leto plné dobrodružstiev.

f od 5 do 8 rokov

, horský hotel lomy

} 23. 07. – 29. 07.

 13. 08. – 19. 08.

 299 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

v KrajinE za dúhou
krémeštuja
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tábOr Plný vOdy 

V krajine vody, mušlí a koralov žijú Nemo a Dory. Tých už 

asi predstavovať netreba, ale čo ich priatelia? Poďte sa 

s nami ponoriť do neprebádaných hlbín oceánu. Ak sa 

vám podarí splniť tajné úlohy, budú na vás čakať nové 

zaujímavé príbehy o ďalších kamarátoch. Spoločne si 

zahráme podmorské hry a vyrobíme napríklad žraločí 

náhrdelník.

f od 6 do 10 rokov

,  horský hotel lomy 

} 23. 07. – 29. 07.

 13. 08. – 19. 08.

 299 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

kiwi

šťastná plutva
sofa
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kreatívnO - remeselný tábOr

Tábor je inšpirovaný slovenskými tradíciami. Dozvieš sa 

tu, ako žili ľudia kedysi, akým remeslám a zvykom sa 

venovali. Všetko bude prebiehať v úžasnom prírodnom 

prostredí, kde si skúsiš napr. aj prácu na hrnčiarskom 

kruhu. Babke môžeš domov doniesť pre zmenu ty sladkú 

dobrotu, ktorú Ťa naučíme upiecť a mamine sa pochváliš 

svojou vlastnou výšivkou. K chuti do práce nás bude 

sprevádzať spev a tanec. Neváhaj a príď sa k nám vrátiť 

o kúsok v čase.

f od 8 do 14 rokov

, horský hotel lomy

} 23. 07. – 29. 07.

 309 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

jajamyšiak

vrETiEnKo
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f od 8 do 14 rokov

, horský hotel lomy 

} 16. 07. – 22. 07.

 30. 07. – 05. 08.

 06. 08. – 12. 08.

 329 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

najbOmbOvejší týždeň v rOku

Kto z nás netúžil byť aspoň na chvíľu neohrozeným 

dobrodruhom, ktorého nezaskočí žiadna výzva, indiánom 

z kmeňa Apačov, ktorý sa preháňa po prérii alebo 

havajčanom, ktorý oddychuje na pláži. U nás môžeš byť 

každý deň niekým iným a okúsiť z každého rožku trošku. 

Máme nachystané vzrušujúce hlavolamy, spletité záhady, 

náročné úlohy ale hlavne kopec zážitkov.

KaždÝ dEň novÝ zážiToK
tetekopi
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POhOdOvý tábOr

Snívaš o tom, že jedného dňa precestuješ celý svet? 

S nami ho môžeš precestovať už toto leto a len za 7 dní! 

Spolu sa pozrieme na najväčší karneval v Brazílii, ako 

trénujú dračí bojovníci v Ázií a z Austrálie si prinesieš 

náhrdelník so žraločím zubom. Potrebuješ cestovný 

pas?  Nepotrebuješ, ten ti dáme my. Stačí keď si zbalíš 

dobrú náladu, zmysel pre humor a súťaživého ducha. 

Tak neváhaj a naskoč s nami na lietadlo, tešíme sa na 

teba!

f od 8 do 14 rokov
, RS hotel Hlboké
} 30. 07. – 05. 08.

 06. 08. – 12. 08.

 299 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

LETom svETom
lucifertete
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tábOr Pre čarOdejníkOv 

Tábor inšpirovaný príbehmi Harryho Pottera. To 

najlepšie z našich čarodejníckych táborov Expeliarmus! 

a Riddikulus! a ďalšie nové dobrodružstvá. Či už si 

navštívil predošlý tábor a už máš skúsenosti so svetom 

mágie, alebo si v škole kúziel prvý krát. Staň sa majstrom 

v čarodejníckych dueloch, spoznávaj magické tvory 

a odhaľuj tajomstvá. Tešíme sa na teba a priprav sa na 

svet plný čarov a kúziel.

f od 8 do 14 rokov

, horský hotel lomy

} 09. 07. – 15. 07.

 23. 07. – 29. 07.

 30. 07. – 05. 08.

 13. 08. – 19. 08.

 309 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

ExpEcTo paTronum!
mirnyx
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f od 13 do 17 rokov

, rs hotel hlboké

} 30. 07. – 05. 08.

 06. 08. – 12. 08.

 309 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

teenage week
baránokdžicoPOhOdOvý tábOr Pre násťrOčných

Zaspal si do školy, učiteľka na Teba kričí, lebo úlohu Ti zas 

zožral pes. Je utorok po škole, bežíš na tréning. Autobus 

mešká a trénera to nezaujíma. Verdikt je 500 brušákov 

naviac. Rýchla sprcha a tešíš sa domov na teplú večeru, 

ale chladnička hovorí jasne dva rožky s maslom. Je noc a ty 

pozeráš do kníh, lebo sa nestíhaš učiť na zajtrajšiu matiku. 

THIS IS STRESS a stretávame sa s ním každodenne. Vykašli 

sa naň! Príď si oddýchnuť k nám na týžden a osloboď sa od 

zhonu a stresu.
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f od 8 do 14 rokov

, horský hotel lomy

} 09. 07. – 15. 07.

 13. 08. – 19. 08.

 319 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

myšiak

z bombova do bombova
POhOdOvý tábOr 

Oddychový tábor, v ktorom nájdeš výber tých najlepších 

hier a aktivít zo všetkých našich táborov. Ako sa hovorí 

z každého rožku trošku. Čakajú nás zaujímavé kreatívne 

dielničky, tradičné bombovácke hry, ale aj novinky. 

Rezervuj si svoje miesto hneď a vytvor si s nami vlastný 

prázdninový svet.
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f od 11 do 16 rokov

, horský hotel lomy

} 23. 07. – 29. 07.

 30. 07. – 05. 08. 

 20. 08. – 26. 08.

 319 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

art level up

f od 8 do 14 rokov

, horský hotel lomy

} 09. 07. – 15. 07.

 13. 08. – 19. 08.

 319 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

GaťoFialka

umelecký tábOr

Si malý veľký umelec? Baví Ťa len tak si doma čmárať po 

papieroch alebo niečo tvoriť? Toto je tábor stvorený pre 

teba! Dozvieš sa veľa o rôznych umeleckých smeroch, 

o  slávnych umelcoch, zoznámiš sa s overenými ale 

aj novými technikami. Okrem spomienok si domov 

odnesieš aj mnohé nádherné veci, ktoré si vlastnoručne 

vyrobíš. Tak neváhaj a pridaj sa do našej umeleckej 

rodiny, kde môžeš naplno povoliť uzdu svojej fantázii.

15



f od 10 do 16 rokov

, horský hotel lomy

} 02. 07. – 08. 07.

 06. 08. – 12. 08.

 329 €

táborové tričko v cene tábora

babinEc
beauty and style Pre baby

Krásnych báb plný dom, vyhlasujeme zákaz vstupu 

chalanom. Návody, tipy, triky dostaneš každý deň od 

našej odborníčky. Venovať sa budeme najmä kráse, 

ak si nevedela skrotiť svoje vlny, už je to pasé. Relax, 

starostlivosť a hýčkanie, splní sa Ti tu každé kozmetické 

želanie. Aj krásna Nina Skalíková u nás na programe, 

odpovie Ti na otázku, čo nové nie len na instagrame… 

GizkaGaťo
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akčný tábOr Pre GamerOv

Toto je svet pre ozajstných hráčov - fanúšikov virtuálnych 

hrdinov, špeciálnych schopností a stále vyšších levelov. 

Či už si počítačový, mobilný alebo konzolový maniak, 

si náš človek. Zoberieme tvoje najobľúbenejšie hry 

a zmeníme ich na realitu. Tak čo, si pripravený na 

najväčšie herné dobrodružstvo svojho života?

f od 10 do 16 rokov

, horský hotel lomy

} 09. 07. – 15. 07.

 16. 07. – 22. 07.

 13. 08. – 19. 08.

 309 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

nero

ready player one

f od 10 do 16 rokov

, horský hotel lomy

} 02. 07. – 08. 07.

 06. 08. – 12. 08.

 329 €

táborové tričko v cene tábora
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lFa 2023

Akadémia je určená vyznávačom najpopulárnejšej 

kolektívnej hry na svete, FUTBALU. Pre každého hráča 

aj hráčku, začiatočníka aj pokročilého, pre všetkých, 

ktorí si zamilovali trávnik, kopačky a futbalovú loptu. 

Futbalová akadémia pomôže aj Tebe rozvíjať Tvoje herné 

činnosti, odstrániť nedostatky, naučí Ťa nové veci a posilní 

sebadôveru. Čaká na Teba challenge day, super turnaj 

a ceny pre víťazné tímy aj jednotlivcov.

f od 8 do 16 rokov

, Penzión radava

} 09. 07. – 15. 07.

 315 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

bubeno OváZuzka

letná
futbalová
akadémia
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lFla2023

Akadémia je určená nadšencom jednej z najrýchlejšie 

sa rozvíjajúcich kolektívnych hier, FLORBALU. U nás 

sa nestratíš, či už si začiatočník, pokročilý, dievča či 

chalan. Ak si si aj Ty zamiloval ten skvelý pocit, keď do 

brány padne góóól, sú Ti dvere otvorené. Vo florbalovej 

akadémii určite nájdeš skvelých spoluhráčov, zlepšíš 

svoje herné schopnosti a hlavne zažiješ kopec zábavy. 

Čaká na Teba challenge day, super turnaj a ceny pre 

víťazné tímy aj jednotlivcov.

f od 8 do 16 rokov

, Penzión radava

} 09. 07. – 15. 07.

 315 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

džico

letná
florbalová
akadémia
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tábOr Pre teenaGerOv

Máš viac ako 13 rokov a začínaš si myslieť, že tábor už nie 

je nič pre Teba? Hovoríš si, že z toho si už vyrástol? My Ťa 

presvedčíme o opaku. Pripravili sme Ti nezabudnuteľný 

týždeň šitý na mieru, kde Ti odovzdáme návod na 

skutočnú zábavu. Čaká na Teba kopec starých dobrých 

aktivít ale aj noviniek.

f od 13 do 17  rokov

, horský hotel lomy

} 09. 07. – 15. 07.

 16. 07. – 22. 07.

 06. 08. – 12. 08.

 319 €

} 19. 08. – 27. 08.

 399 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

hroňo špiko

fEsT
animáTorfEsT
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namakaný tábOr

Vydaj sa s nami už po 10. krát otvoriť brány Wood 

Kempu a zaži nezažité. V namakanom dobrodružnom 

tábore spoznáš skutočné prepojenie s prírodou, objavíš 

hranice svojich schopností, fyzickej zdatnosti a odvahy, či 

stratégie. Vychutnáš si rôzne lanové aktivity, maskovanie 

aj stavanie bunkrov. Čakajú ťa chvíle plné adrenalínu, 

zábavy ale aj fajnová pohodička pri bazéne.

wood kemp

f od 8 do 14 rokov

, horský hotel lomy

} 02. 07. – 08. 07.

, rs hotel hlboké

} 30. 07. – 05. 08.

 06. 08. – 12. 08.

 309 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

Pikačujajo
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dObrOdružnO-detektívny tábOr

Pravdivý príbeh o našom stredisku, ktorý Vás bude 

sprevádzať počas celého týždňa. „Aj stromy majú oči“: 

veta, ktorú budeš počuť veľakrát. Vyšetrovanie stratenej 

osoby, hľadanie dôkazov, detektívne akcie a hranie hier, 

pri ktorých ti naskočí husia koža. Bojové umenie ktoré 

sa naučíš, ťa ochráni pred všetkým zlým. Popri strachu 

nebude chýbať zábava, akcia, taktizovanie a  veľa 

zážitkov.

f od 8 do 14 rokov

, hotel vršatec

} 09. 07. – 15. 07.

, horský hotel lomy

} 30. 07. – 05. 08.

 299 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

koridoňteta

TrhLina
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tábOr Plný výZiev

Si súťaživý? Máš rád nové výzvy a rád súperíš s inými 

protivníkmi? Tak toto je ten správny tábor práve 

pre teba. Čaká ťa množstvo súťaží presne ako na 

olympiáde, za ktoré aj so svojimi kamarátmi budete 

zbierať body. A možno práve váš tím bude na konci 

týždňa ten najlepší. Okrem súťaženia si budeme 

spolu vyrábať parádne tímové tričká, aj olympijský 

oheň, ktorý nás bude celý týždeň sprevádzať. Tak 

neváhaj a pridaj sa k nám!

f od 8 do 14 rokov

, RS hotel Hlboké

} 30. 07. – 05. 08.

 06. 08. – 12. 08.

 309 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

krpecZajo

oLYmpijsKé
dobrodružsTvá
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šuflolupe

f od 10 do 16 rokov

, hotel vršatec

 09. 07. – 15. 07.

, rs hotel hlboké

} 30. 07. – 05. 08.

 309 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

náučnO-POZnávací tábOr

Ahoj, si fanúšik poriadnej akcie? Voľný pád z helikoptéry 

bez padáku, chytanie morských krokodílov holými rukami, 

či stopovanie goríl pomocou veternej techniky? Tak toto 

si pozri v telke! My ťa naučíme reálne veci ako sa nestratiť 

v lese, spravíme si KPZ a náš zdravoťák ti ukáže ako ošetriť

seba alebo zraneného kamaráta či kamarátku. Aby toho 

nebolo málo tak prežijeme noc v stanoch a dostaneš 

diplom, že nie si z cukru. Čo teda, ideš s nami do toho?

po sTopách LEsa
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f od 8 do 16 rokov

, ranč u edyho

} 09. 07. – 15. 07.

 30. 07. – 05. 08.

 379 €

táborové tričko v cene tábora

letná jaZdecká škOla

Baví ťa jazdenie na koňoch a chceš sa o nich naučiť viac? 

U nás to môžeš zažiť so super animátormi, kvalitným 

personálom v prostredí divokého západu. Vychutnáš si 

pohľad z výšky konského chrbta a v tvorivých dielňach 

si napríklad vytvoríš svoj vlastný batikový klobúk. Príď 

si svoje sily zmerať v súťaži Bombova “Dupkaj Smelo” 

a domov sa vrátiš s certifikátom skúseného jazdca.

wEsTErn KoníčKY
a KoninY

vydraZajokrémeš
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, bombovo niTra

, hoTEL LomY

, hoTEL hLboKé

 ,
ranč u EdYho

, divoKá voda

, hoTEL vršaTEc
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sTrEdisKá

zľavy

• Horský Hotel lomy, horná ves

• ranč u edyHo, námestovo

• divoká voda, čuňovo

• rs Hotel Hlboké, bojnice

• Hotel vršatec, Pruské

klubOvá Zľava - Pre našich verných bOmbáčikOv a bOmbákOv

zľava 10 € na všetky tábory po zadaní zľavového kódu                  do prihlášky 

termínOvá Zľava - Pre všetkých

zľava 10 € na všetky tábory do 31.03. 2023

V prípade, že si tábor objednáte do Vianoc,

dostanete mailom aj krásny vianočný darčekový poukaz.

Zľavy je mOžné kOmbinOvať!



Pre uplatnenie

vernostnej zľavy prosím

zadajte do prihlášky

ZľavOvý kód: 

, Novozámocká 230, 949 01 Nitra 

m bombovo@bombovo.sk

c 037 6522 523

O 0915 774 213   O 0911 732 735

Na www.bombovo.sk nájdeš presné informácie 

o programoch, termínoch, cenách a  autobusovej

doprave. Tento katalóg má len informatívny charakter, 

fotografie sú ilustračné.


