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čo je nové v bombove?
PREŽILI SME TO s božou pomocou!
To sú asi najvýstižnejšie slová k minulej sezóne. Považujeme to za malý zázrak,
nakoľko celý cestovný ruch je v žalostnej situácii. Prežili sme to, ale najmä kvôli
Vám, našim klientom, ktorí nám dôverovali aj v týchto neľahkých časoch. Ďakujeme
za to a obraciame sa na Vás znova. Pošlite nám Vaše deťúrence aj tento rok a my
sa postaráme o ich najkrajšie letné zážitky. Nepoľavujeme z našej snahy a kvality
a bojujeme ďalej.

Vretienko
Jaja
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.

Myšiak

g od 8 do 14 rokov
, Horský hotel Lomy
} 24. 07. – 30. 07.
14. 08. – 20. 08.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

farbičky čarbičky
Tuja
Skutočné dobrodružstvo pre najmenších	
Milí rodičia! Cítime, že aj Vy si potrebujete oddýchnuť a babka
tiež nemôže svoje služby ponúkať do nekonečna. Pre Vašich
drobcov sme preto pripravili tábor plný obľúbených aktivít,
ktorým sa Vy často nestíhate venovať. Skutočné dobrodružstvo.
Budeme si vyrábať, kresliť, skákať, behať, tancovať, jašiť sa, no
proste všetko po čom deti túžia. Aby toho nebolo málo, všetko
čo si u nás vyrobia Vám aj doma ukážu. Tak šup deti, naskočte
na vlak plný farbičiek čarbičiek.

Nutela

g od 6 do 10 rokov
, Horský hotel Lomy
} 10. 07. – 16. 07.
31. 07. – 06. 08.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

krajina zázrakov
Tuja
SKUTOČNÉ DOBRODRUŽSTVO PRE NAJMENŠÍCH
Si malý objaviteľ a chceš sa hrať? V tábore sa zabávať?
Čarodejníci a víly si pre Vás niečo pripravili. Neboj sa
k nám teda pripojiť a krajinu zázrakov s nami objaviť.
Úlohy to budú náročné, zvládnu ich iba duše statočné.
Toto môže byť Tvoj tábor prvý, po ňom Ťa už nič
nezastaví.

g od 5 do 8 rokov
, Horský hotel Lomy
} 24. 07. – 30. 07.
07. 08. – 13. 08.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

Bombovo reality show
Jaja
bude to drsné
Máš od 10 do 16 a si spoločenský, výrečný, kamarátsky,
zábavný? Postavíš sa výzvam, kroré sme Ti pripravili?
Vyskúšaš si rolu pomocníka? Povedieš svoj tím do
víťazstva v našej novej Bombováckej reality show?
Ak áno hľadáme práve teba! Neváhaj a prihlás sa na
www.bombovo.sk. Víťaz berie všetko! Bude to drsné!

f od 10 do 16 rokov
, Penzión Iveta
} 17. 07. – 23. 07.
, ,Chata
Penzión
Lodiar
Majk Heľpa
} f31.
od07.
8 do
– 06.
14 rokov
08.
		 }299
02. €08. – 08. 08.
výlet + 155
táborové
€ tričko v cene tábora

Vyčiluj sa!
Džico

Baránok

Pohodový tábor pre násťročných

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

f od 12 do 16 rokov
, Penzión Iveta
} 17. 07. – 23. 07.
289 €

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

výlet + táborové tričko v cene tábora

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

pozeráš do kníh, lebo sa nestíhaš učiť na zajtrajšiu matiku.
THIS IS STRESS a stretávame sa s ním každodenne. Vykašli
sa naň! Hoď sa do kľudu a VYČILUJ SA! Príď si oddýchnuť
k nám na týžden a osloboď sa od zhonu a stresu. Veď ako
hovoria naši český susedia “Pohoda, klídek a tabáček”.

šťastná plutva
Kiwi
TÁBOR PLNÝ VODY
V krajine vody, mušlí a koralov žijú Nemo a Dory.
Tých už asi predstavovať netreba, ale čo ich priatelia?
Zahrajte sa s nami na podvodných pátračov a objavte
zaujímave príbehy, ktoré oceán ukrýva. Vytvoríme
spolu vlastné domáce akvárko a odhalíme tajomstvá,
o akých sa Vám doteraz ani nesnívalo.

Sofa

f od 6 do 10 rokov
, Horský hotel Lomy
} 17. 07. – 23. 07.
31. 07. – 06. 08.
289 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

každý deň nový zážitok
Kopi
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.
výlet + táborové tričko v cene tábora

Tete

f od 8 do 14 rokov
, Horský hotel Lomy
} 03. 07. – 09. 07.
24. 07. – 30. 07.
07. 08. – 13. 08.
309 €
, Penzión Iveta
} 17. 07. – 23. 07.
289 €

expelliarmus!
TÁBOR PRE ZAČÍNAJÚCICH ČARODEJNÍKOV
Aj tvoj list z Rokfortu sa niekde cestou zatúlal? Chceš
zistiť, do akej fakulty by ťa Triediaci klobúk zaradil? Zažiť
metlobalové tréningy, spoznať čarovné tvory, naučiť sa
miešať zázračné lektvary? A čo by to bol za čarodejnícky
svet bez prútika, však? Tak poď k nám a na konci si
spoločne povieme: Darebáctvo sa podarilo!

Mirnyx
Fialka
f od 10 do 16 rokov
, Horský hotel Lomy
} 10. 07. – 16. 07.
24. 07. – 30. 07.
14. 08. – 20. 08.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

riddikulus!
Mirnyx
TÁBOR PRE POKROČILÝCH ČARODEJNÍKOV
Si úspešným absolventom prvého ročníka nášho
Expelliarmu? Zostávaš naďalej verný svojej fakulte
a Tvoj prútik už netrpezlivo čaká na ďalšie čarodejnícke
dobrodružstvá? Pridaj sa k nám opäť a pomôž nám
pozrieť sa na zúbok (žeby Baziliskov?) záhadnému
odkazu, ktorý sa tu zjavil.

Fialka

f od 10 do 16 rokov
, Horský hotel Lomy
} 17. 07. – 23. 07.
21. 08. – 27. 08.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

Z Bombova do Bombova
Myšiak
pohodový TÁBOR	
Nový 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.

f od 8 do 14 rokov
, Horský hotel Lomy
} 10. 07. – 16. 07.
31. 07. – 06. 08.
, Chata Lodiar
} 31. 07. – 06. 08.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

art level up
Gaťo
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.

Fialka

f od 11 do 16 rokov
, Horský hotel Lomy
} 03. 07. – 09. 07.
24. 07. – 30. 07.
21. 08. – 27. 08.
309 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

Babinec
Gaťo
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 Dominika Bánszka u nás
na programe, odpovie Ti na otázku, čo nové nie len na
instagrame…

Gizka

f od 10 do 16 rokov
, Horský hotel Lomy
} 03. 07. – 09. 07.
07. 08. – 13. 08.
309 €
táborové tričko v cene tábora

rýchlosťou svetla
Džico
Najlepšie sviatky roka
Presne tak rýchlo nám tu ubehne celý rok. Vďaka nášmu
špeciálnemu urýchľovaču častíc však vynecháme
všetky nudné dni strávené v škole a vyberieme si len tie
najlepšie dátumy. Hádaš správne. Nemôžeme vynechať
najobľúbenejšie sviatky, veľkonočnú oblievačku a ani
Deň detí. Ak sa už ani ty nevieš dočkať ozdobovania
stromčeka a búchania šampanského, vitaj medzi nami.

Gizka

f od 8 do 14 rokov
, Horský hotel Lomy
} 10. 07. – 16. 07.
21. 08. – 27. 08.
, Chata Lodiar
} 31. 07. – 06. 08.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

superhero academy
Mirnyx
TÁBOR ako od Marvela
Vitaj v Akadémii superhrdinov pod vedením Nicka Furyho.
Sú tu všetci, ktorí chcú konať dobro, pomáhať tomuto
svetu a stať sa tak novodobým hrdinom. Stačí len objaviť
superschopnosť, ktorá v tebe drieme. Vydáš sa na svoj
superhrdinský výcvik a pôjdeš po stopách hlavného
zloducha, kde Ti tvoju cestu sťažia kamene nekonečna.

f od 10 do 16 rokov
, Chata Lodiar
} 31. 07. – 06. 08.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

ready player one
Nero
akčný tábor pre gamerov
Ak rád unikáš do virtuálneho sveta hier plného hrdinov,
úloh a stále vyšších levelov a od PCčka sa nevieš
odtrhnúť, si náš človek. U nás to bude ale celé naopak.
Aby si si užil aj letnú pohodičku a kamošov, prenesieme
celý virtuálny svet do reality. Nebude tomu však chýbať
nič. Aj tu môžeš byť akoukoľvek éterickou bytosťou.
Tak čo, si pripravený na najväčšie herné dobrodružstvo
svojho života?

Ibištek

Bubeno

f od 10 do 16 rokov
, Horský hotel Lomy
} 17. 07. – 23. 07.
24. 07. – 30. 07.
14. 08. – 20. 08.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

letná
futbalová
akadémIa
Zuzka
Bubeno
Ová
LFA 2022
Akadémia je určená vyznávačom najpopulárnejšej
f od 8 do 16 rokov
kolektívnej hry na svete, FUTBALU. Pre každého hráča
,	Penzión Radava
aj hráčku, začiatočníka aj pokročilého, pre všetkých,
} 10. 07. – 16. 07.
ktorí si zamilovali trávnik, kopačky a futbalovú loptu.
289 €
Futbalová akadémia pomôže aj Tebe rozvíjať Tvoje herné
výlet + táborové tričko v cene tábora
činnosti, odstrániť nedostatky, naučí Ťa nové veci a posilní
sebadôveru. Čaká na Teba challenge day, super turnaj
a ceny aj pre víťazné tímy aj jednotlivcov.

letná
florbalová
akadémIa
Džico
LFLA2022
Akadémia je určená nadšencom jednej z najrýchlejšie
sa rozvíjajúcich kolektívnych hier, FLORBALU. U nás
sa nestratíš, či už si začiatočník, pokročilý, baba 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.

f od 8 do 16 rokov
,	Penzión Radava
} 10. 07. – 16. 07.
289 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

letná
basketbalová
akadémia
Hroňo
LBA 2022 Kolektívny loptový šport, v ktorom sa dva
tímy s 5 hráčmi na ihrisku snažia získať čo najviac bodov
vhadzovaním lopty do obruče. Áno, to je Basketbal.
K úspešnej letnej futbalovej a florbalovej akadémii sme
pridali aj basketbalovú. Dribbling, obrana, útok, streľba,
zlepšíš si tu všetky svoje herné schopnosti. Či už rodený
Jordan alebo úplný začiatočník nestratí sa u nás nik.
Priprav sa na kopec zábavy, nových kamošov a kamošky
a čaká na Teba aj super turnaj s cenami pre víťazné tímy aj
jednotlivcov.

Erbi

Danny

f od 10 do 16 rokov
, Penzión Radava
} 10. 07. – 16. 07.
289 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

cesta tanečníka
Jaja
TANEČNÝ WORKSHOP
V hlave Ti ide hudba, telom Ti prúdi rytmus a ty nemyslíš
na nič iné, ako na tanec? V každej voľnej chvíli sa hýbeš
a Tvoje ruky a nohy trpia nepokojom? Si náš človek! Vydaj
sa s nami na Cestu tanečníka, ktorá Ti prinesie nekonečnú
radosť. Pozrieme sa na rôzne štýly naprieč kontinetmi. Od
slovenského tancuj tancuj vykrúcaj až po africké moderné
tance. Neboj sa, tanec pri ohni s úmyslom privolať dážď
vynecháme. Na konci si zmeriaš svoje sily s ďalšími crew
vo veľkolepej tanečnej súťaži. Tak čo, smiem prosiť?

f od 10 do 16 rokov
,	Penzión Radava
} 17. 07. – 23. 07.
349 €
táborové tričko v cene tábora

wood kemp
Pikaču
NAMAKANÝ TÁBOR
Vydaj sa s nami už po 9. 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.
Vychutnáš si rôzne lanové aktivity, maskovanie aj
stavanie bunkrov. Čakajú ťa chvíle plné adrenalínu,
zábavy ale aj fajnová pohodička pri bazéne.
výlet + táborové tričko v cene tábora

Jajo

f od 8 do 14 rokov
, Horský hotel Lomy
} 10. 07. – 16. 07.
31. 07. – 06. 08.
21. 08. – 27. 08.
, Hotel Vršatec
} 17. 07. – 23. 07.
299 €

wifič do prírody
Soldža
TURISTICKO−ZÁBAVNÝ TÁBOR
Deti šup sem do tábora, čaká na Vás veľká hora.
Kopec srandy s nami príde, poznať les, to sa Ti zíde.
Spoznaj každú stopu, značku, nech si múdry ako
pánko v sačku. Poďme si do lesa wifičať, môžeme
spolu zakričať. Aby nás počul každý, no nebál sa
zajko žiadny. Prespať v spacáku a stane? To sa
u nás skutočnosťou konečne stane.

f
,
}
,
}

Šuflo

od 10 do 16 rokov
Partizán rezort Obyce
24. 07. – 30. 07.
Hotel Vršatec
17. 07. – 23. 07.
309 €

výlet + táborové tričko v cene tábora

rekordmánia
Teta
Tábor BEZ LIMITOV
Prekonávaš všetky rekordy a nezáleží na tom aké? Chceš
byť slávna alebo slávny? Chceš aby Ťa všetci obdivovali?
Chceš sa stať idolom všetkých báb, alebo chalanov?
Bombovo Ti ponúka šancu zúčastniť sa tohtoročnej
Rekordmánie, kde prekonáš sám seba a hlavne všetkých
ostatných.

f od 8 do 14 rokov
, Horský hotel Lomy
} 17. 07. – 23. 07.
14. 08. – 20. 08.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

challenge kemp
Teta
výzva prijatá
Toto nie je pre žiadne bábovky a mäkkýše. Sme
Challenge kemp, odvážni, húževnatí a plní vášne.
Prekonávame všetky výzvy, ktoré nám do cesty osud
postaví. Prežijeme aj v drsných podmienkach, obklopení
prírodou. Ak Ti nechýba odvaha a chceš vystúpiť zo
svojej komfortnej zóny, aby si mohol zvládnuť aj tie
najťažšie výzvy, neváhaj a pridaj sa k nám.

f od 8 do 16 rokov
, Partizán rezort Obyce
} 24. 07. – 30. 07.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

fest
animátorfest
Hroňo
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.

Špiko

f od 13 do 17 rokov
, Horský hotel Lomy
} 17. 07. – 23. 07.
31. 07. – 06. 08.
07. 08. – 13. 08.
309 €
} 20. 08. – 28. 08. (9 dní)
379 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

fest vs. repelend
Puco
TÁBOR PRE NÁSŤROČNÝCH
East side vs. west side, Zeus vs. Titani alebo legendárne
El classico Barcelona vs. Real Madrid. My sme spravili
tiež jedno vs.. Dlhoročné teenagerské tábory spojili sily
a vytvorili sme tábor s tými najlepšími prvkami z oboch.
Celotýždňové bojovanie na ostrie noža v duchu fair play
bude cítiť na kilometre ďaleko. Ten lepší zdvihne nad
hlavu putovný pohár. Tak čo, na ktorú stranu sa pridáš?

Hroňo

Špiko

f od 13 do 17 rokov
, Horský hotel Lomy
} 01. 07. – 09. 07. (9dní)
399 €
táborové tričko v cene tábora

olympijské
dobrodružstvo
Zajo
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 aj parádne
tímové tričká. Tak neváhaj a pridaj sa k nám!

Krpec

f od 8 do 14 rokov
, Horský hotel Lomy
} 07. 08. – 13. 08.
21. 08. – 27. 08.
, Chata Lodiar
} 31. 07. – 06. 08.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

po stopách lesa
Šuflo
TÁBOR PREŽITIA
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?

Soldža

f od 10 do 16 rokov
, Horský hotel Lomy
} 10. 07. – 16. 07.
14. 08. – 20. 08.
, Hotel Vršatec
} 17. 07. – 23. 07.
299 €
výlet + táborové tričko v cene tábora

western koníčky
a koniny
Krémeš
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 sa
priučíš umeniu starých indiánov. Príď si svoje sily zmerať
v celoletnej súťaži Bombova “Dupkaj Smelo” a domov sa
vrátiš s certifikátom skúseného jazdca.

Zajo

Vydra

f od 8 do 16 rokov
, Ranč u Edyho
} 03. 07. – 09. 07.
339 €
táborové tričko v cene tábora

ranč u edyho, námestovo ,
Hotel vršatec, pruské ,

, Horský Hotel Lomy, Horná Ves
, chata lodiar, počúvadlo
Partizán rezort Obyce ,
Bombovo Nitra ,
, penzión iveta, radava

Strediská + Akcie a zľavy
•	klubová zľava – pre našich verných bombáčikov a bombákov
zľava 10 € na všetky tábory po zadaní zľavového kódu

	KLUB2022 do prihlášky
•
•

•

termínová zľava – pre všetkých
zľava 10 € na všetky tábory do 31. 03. 2022
Ak stihnete objednať tábor do 31. 01. 2022, ako darček získate originál bandanu,
ktorú môžete použiť ako rúško. V prípade, že si objednáte tábor do Vianoc,
dostanete mailom aj krásny vianočný darčekový poukaz.
Zľavy je možné kombinovať!

Pre uplatnenie
vernostnej zľavy prosím
zadajte do prihlášky
zľavový kód:

KLUB2022

,

Novozámocká 230, 949 01 Nitra

Na www.bombovo.sk nájdeš presné informácie

m bombovo@bombovo.sk

o programoch, termínoch, cenách a autobusovej

c 037 6522 523

doprave. Tento katalóg má len informatívny charakter,

O 0915 774 213 O 0911 732 735

fotografie sú ilustračné.

