
U NÁS SI ODDÝCHNETE AJ VY – RODIČIA! Zážitky a zábava pre deti, oddych a relax pre rodičov
hotelsenec.skRezervácie a bližšie informácie získate na čísle 18 333, emailom: rezervacie@hotelsenec.sk.  

Dostupnosť, aktuálne ceny a výber izieb si viete preveriť aj online priamo na www.hotelsenec.sk.

 Pondelok Stretni aj ty svojho superhrdinu
Kto je väčší hrdina, batman alebo superman?

 Utorok Senecké pátracie očko
Vyriešte s detektívom tajný prípad

 Streda Senecká spartakiáda 
Retro je v kurze, nostalgické spomienky  
a aktuálna zábava s našimi deťmi

 Štvrtok Záchranári v akcii 
Majáky a akcia, deň po boku skutočných slovenských hrdinov

 Piatok Deň s Kamarátmi z Trinity
6 maskotov deti zdraví, celodenná zábava  
s veľkým koncertom na záver

 Sobota/Nedeľa Námorníci, na palubu! 
 3. – 4. 7. a 21. – 22. 8. Seneckí animátori prijímajú nových členov pre novú výpravu

 Sobota/Nedeľa Česko-slovenský deň 
 17. – 18. 7. a 4. – 5. 9. Slnko, voda a zábava v typicky československých aktivitách

 Sobota/Nedeľa Aloha, Senec! 
 10. – 11. 7. a 31. 7. – 1. 8. Hawai na skok od našich bazénov,  
  zažite deň akoby ste boli na Waikiki beach

 Sobota/Nedeľa Poklad na Slnečnom jazere 
 24. – 25. 7. a 14. – 15. 8. Indiáni, streľba z luku, kreatívne dielne

 Sobota/Nedeľa Letom svetom 
 7. – 8. 8. a 28. – 29. 8. Cestujeme s animátormi po svete priamo zo Senca

TÉMY PRE HOTEL SENEC ****



U NÁS SI ODDÝCHNETE AJ VY – RODIČIA! Zážitky a zábava pre deti, oddych a relax pre rodičov
hotelsitno.skRezervácie a bližšie informácie získate na čísle 18 333, emailom: rezervacie@hotelsenec.sk.  

Dostupnosť, aktuálne ceny a výber izieb si viete preveriť aj online priamo na www.hotelsenec.sk.

 Pondelok Mladý vedec 
Hravé spoznávanie vedy a výskumov 

 Utorok  Banícky deň s Kopkom a Svetluškou  
Tradície nášho kraja

 Streda  Kopkoland v Sitne 
Nekonečná zábava, penová párty, šašo a iné atrakcie

 Štvrtok  Festival Kamarátov z Trinity 
Hej s nami sa smej

 Piatok  Poď s nami na výlet, milión rokov späť  
Netradičný svet plný dobrodružstiev 

 Sobota  Po stopách YouTube 
Streamujeme, točíme videá.  
Naplň YouTube channel zážitkami z celého dňa

 Nedeľa  Odvážní pátrači 
Rozlúšti tajné indície

TÉMY PRE HOTEL SITNO ****



U NÁS SI ODDÝCHNETE AJ VY – RODIČIA! Zážitky a zábava pre deti, oddych a relax pre rodičov
atriumhotel.skRezervácie a bližšie informácie získate na čísle 18 333, emailom: rezervacie@hotelsenec.sk.  

Dostupnosť, aktuálne ceny a výber izieb si viete preveriť aj online priamo na www.hotelsenec.sk.

 Pondelok  Atrium v krajine rozprávok 
S nekonečným príbehom 

 Utorok  Retro je v kurze! 
Aktivity, súťaže, filmové klasiky, hity a céčka

 Streda  Remeslo má zlaté dno 
Spoznávame a skúšame tradičné remeslá 

 Štvrtok  Patrola Kamarátov z Trinity 
Tajná výprava labkovej patroly do Tatier

 Piatok  Hýb sa s nami 
Športový deň pod Slavkovským štítom 

 Sobota  Skalková horská služba 
Deň po boku horských záchranárov 

 Nedeľa  Po stopách vedca Skalka 
Nazrieme do tajov vedy a pokusov 

TÉMY PRE HOTEL ATRIUM ***


