


Svatošské skály nacházející se mezi Karlovými Vary 
a  Loktem jsou ideálním místem pro školní výlety 
nebo dlouhodobé pobyty.

Společnost Svatošky - Dětský ráj s.r.o. pro školy při-
pravila nový projekt, který spojuje kombinaci zába-
vy a učení. Areál nabízí v krásném lesním prostoru 
CHKO Slavkovský les různé atrakce, které pomohou 
k rozvoji praktických dovedností, znalostí i fantazie. 
Děti a mládež si mohou vyzkoušet různé dovednosti 
a prožít nové zážitky se svými spolužáky. 
Areál je vhodný jak pro krátkodobé tak i dlouhodo-
bé pobyty při kterých je zajištěno ubytování i stra-
vování.
Děti a mládež si mohou vyzkoušet různé dovednos-
ti a prožít nové zážitky se svými spolužáky. Areál je 
vhodný jak pro krátkodobé tak i dlouhodobé pobyty 
při kterých je zajištěno ubytování i stravování. 

Pro školy jsme v letošním roce připravili speciální 
programy, které jsou vhodné pro všechny stupně 
vzdělávání:

půldenní program pro MŠ, ZŠ a SŠ 
( sportovní, edukativní, adrenalinový ap.)

ubytování a pobytové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ 
( školy v přírodě sportovního nebo naučného charakteru)

vycházky s průvodcem po okolí Svatošských skal

možnost základního tréninku horolezectví přímo 
na Svatošských skalách, nebo na nízkolanovém ce-
tru pod dohledem odborného instruktora

výuka jízdy a výuka základů péče o koně plemene 
Appaloosa, které jsou vhodné pro děti i pro hipote-
rapii dětí

Jsme schopni připravit program na míru, podle 
přání školy.

Děti se u nás mohou odreagovat na velkoplošné 
vzduchové trampolíně a herních prvcích, které jsou 
rozmístěny po celém areálu
Pro děti je také připravena minizoo, kde se mohou 
seznámit s  jednotlivými druhy zvířat a minibota-
nická zahrada chráněných rostlin a stromů vysky-
tujících se v CHKO Slavkovský les

Stravování poskytujeme od  jednotlivých jídel po   
plnou penzi, nebo plnou penzi s možností balíčku  
místo oběda.

Ubytování je v dřevěných chatkách s celkovou ka-
pacitou 80 lůžek.

Veškeré aktivity jsou zajištěny odbornými garanty 
a ručíme za jejich kvalitu!



PrOVOZOVAteL: 
Svatošky - Dětský ráj s.r.o., Praha
IČ 291 47867

ZáStUPCI PrOVOZOVAteLe: 
Mgr. Jana Šperlová, tel.
JUDr.Karel Jelínek, tel.
e - mail: info@svatosskeskaly.cz
www. svatosskeskaly.cz

SVAtOŠKY - DĚtSKÝ ráJ najdete v krásném koutu Chráně-
né krajinné oblasti Slavkovský les, kde se nad řekou Ohře, 
nedaleko proslulých lázní Karlových Varů, vypíná několik 
bizarních skal, které se nazývají Svatošské skály. Naproti 
těmto skalám se nachází bývalý dětský tábor, který je 
nově revitalizován a stal se základním prvkem 
celého areálu „Svatošky“. Nejvhodnější 
přístup je z Karlových Varů přes Dou-
bí nebo z Lokte podél řeky Ohře 
směrem na Karlovy Vary. 

JAK SE K NÁM DOSTANETE
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