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PONUKA SÚSTREDENIA  

VO FUTBAL ARÉNE V KORNI 
 

 

ŽIACI DO 12 ROKOV (vrátane)    46 €/osoba/deň 

ŽIACI DO 15 ROKOV (vrátane)    48 €/osoba/deň 

DORAST       52 €/osoba/deň 

                 ŽENY           47 €/osoba/deň 

     MUŽI           59 €/osoba/deň 

 

Uvedená cena platí v prípade účasti nad 25 osôb a zložení zálohy 1000 €. 

V prípade iných podmienok vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. 

 

 

V cene je zahrnuté: 
 

- ubytovanie v penzióne Kriváň v areáli tréningového a relaxačného centra Futbal 

Aréna 

- strava 4 x denne, raňajky formou švédskych stolov, obed, večera, alternatíva desiaty 

alebo olovrantu 

- 2 tréningové jednotky vo Futbal Aréne: umelý trávnik v hale s rozmermi hracej 

plochy 47x90m  (90 minút doobeda, 90 minút poobede) 

- vlastná šatňa (primerane počtu účastníkov) 

- využitie  wellness: sauna, 2 hydromasážne vane, ochladzovací bazén (80 minút denne) 

- využitie TRX 3D fitness (25x), stolný tenis, bedminton, 3x stacionárny bicykel – 

120 minút (je nutné vopred ohlásiť plánový čas využitia, príslušenstvo ako sú rakety, 

loptičky, košíky N E Z A P O Ž I Č I A V A M E. Je možné si ho zakúpiť, v prípade 

väčšieho počtu, treba dať vedieť minimálne 2 týždne pred príchodom 

- školiaca miestnosť pre 40 ľudí vybavená TV, DVD-prehrávačom, projektorom a 

internetom 

- Wifi free v celom areáli 

 

 

 

TEŠÍME SA NA VÁS A PRAJEME VÁM VEĽA ÚSPECHOV 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Na základe prevádzkového poriadku Futbal Arény,  žiadame účastníkov sústredení starších ako 

15 rokov, aby na ihrisku používali obuv s označením AG, ideálne turfy. 

Futbalová aréna je v zimnou období temperovaná na minimálne 10  °C 

V priestoroch Futbal Arény sa nachádza Bowling Club so štyrmi profesionálnymi bowlingovými 

dráhami. 

Na základe dohody je možné zabezpečiť dopravu v okruhu do 50 km, za cenu 100 €/cesta. 
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