
Super zľava na LTT (Letný Tábor Trojstenu)

Kladieš si od malička otázky:  Prečo máme práve v Európe tak suché a málo korenisté 
jedlá?   Prečo  sú  Ázijské  bistrá  také  lacné  a  efektívne?  Prečo  v  Afrike  jedia  toľko 
podzemníc, o ktorých sme u nás nechyrovali? Prečo pôvodné obyvateľstvo Ameriky nikdy 
nedomestifikovalo žiadne veľké cicavce? 

My máme pre teba odpovede!! Príď zažiť na vlastnej koži vývoj vekov. Čo na vlastné 
oči uvidíš akoby si 5 krát čítal na Facebooku.  A to všetko za skvelú cenu len

85€ miesto pôvodných 160€ 
(za ubytovanie, cestu a stravu sa toľko bežne platí)

A k tomu dostaneš ZDARMA!!!! skvelý program a starostlivosť výkvetu slovenských 
vedúcich. Možnosť zakúpenia zľavy končí 30. 6. 2012. Počet kupónov je obmedzený na 
40 ks. Neváhaj a volaj, píš, mailuj... 

Prihlás sa ešte dnes na:  kms.sk/ltt

Podmienky zľavy: Tučným písmom sú vyznačené dôležité fakty.

Všeobecné 
informácie:

Tábor sa bude konať v dňoch 22.-31. 8. 2011 v škole v prírode Inovce. O 
pohodlie a zábavu, ale aj vzdelávanie 40 účastníkov sa bude starať 10 
vedúcich a nedefinovaný počet externistov.

Čo si zbaliť: Metlu, plášť, kus kuchynského riadu (hodnotia sa veľkosť, jedinečnosť a 
užitočnosť)  šatku, prezuvky, baterku, hudobný nastroj, spevník. Okrem 
toho sa ti samozrejme zíde oblečenie na 10 dní na von aj dnu (aj nejaké čo ti 
nebude ľúto zašpiniť) a všetky bežné tebou používané hygienické potreby. 
 

Cesta tam: Organizátori budú cestovať rýchlikom R 605 Dargov, ktorý ide 9:57 z 
Bratislavy a do Michaloviec príde 18:02. Tam sa všetci stretneme a pôjdeme 
objednaným LTT autobusom do Inoviec.

Cesta späť: Autobusom do Michaloviec a odtiaľ vlakom Zr 1902 Vihorlat 9:42 - 11:08 
do Košíc. Odtiaľ pôjde  R 608 Spišan 12:07 - 18:03 pre účastníkov 
cestujúcich smerom do Bratislavy.

Cena: Cena tábora je 85€. Bude sa platiť v hotovosti na mieste. 

Čo za to?: Poplatok zahŕňa ubytovanie na 9 nocí, plnú penziu, začínajúcu 22. večerou a 
končiacu 31. obedom (v balíčkoch). Popritom sa objavia aj desiate, olovranty 
a zabezpečený pitný režim. V cene je aj doprava z Michaloviec a po tábore 
do Kysaku. K tomu bude zabezpečený program 24 hodín denne. Vrátiš sa 
múdrejší/šia, vybehaný/ná a oddýchnutý/tá.

Na záver: Ak sa nevieš zúčastniť celého táboru (teda by si prišiel/prišla neskôr či 
odišiel/odišla skôr), daj nám prosím vedieť čo najskôr. 

Kontakt: Dominik (CD), 0918 402 708, cdominik@gmail.com, kms.sk/ltt
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