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PONUKA  REKREAČNÝCH  POBYTOV  

SEPTEMBER – DECEMBER 2017 
 

 

1) Stredisko KREMENEC, Tatranská Lomnica – časť B (penzión) 
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity: 2+0; 3+0; 4+0; 2+2 
 

Termíny Názov  Počet poukazov Počet nocí / dní 

07.10.- 14.10.  3 7 nocí / 8 dní 

14.10.- 21.10.  3 7 nocí / 8 dní 

21.10.- 28.10.  5 7 nocí / 8 dní 

15.11.- 19.11.  8 4 noci / 5 dní 

23.11.- 26.11.  9 3 noci / 4 dni 

29.11.- 03.12.  10 4 noci / 5 dní 

07.12.- 10.12.  12 3 noci / 4 dni 

13.12.- 17.12.  11 4 noci / 5 dní 
Poznámka : 

1) V žiadosti uveďte že žiadate časť B. 

2) Pobyt so psom je možný na vyžiadanie v zariadení. 

 

Ceny pobytu s plnou 

penziou v € 

Dospelý, 

výsluhový 

dôchodca 

Dieťa do 

12 rokov 
Samoplatca 

Samoplatca 

dieťa 

 

Iné osoby 

7 nocí / 8 dní, október 50,84 34,13 149,00 121,10 159,50 

4 noci / 5 dní 28,34 19,13 83,00 67,70 89,00 

3 noci / 4 dni 20,84 14,13 61,00 49,90 65,50 

Poznámka: 

1) Poplatok za psa je 4 Eur/noc. 

 

V cene pobytu v RZ Kremenec A, B sú zahrnuté služby: 

- ubytovanie, plná penzia, začiatok večerou, koniec raňajkami, 

Ostatné služby : zapožičanie  vybraných športových a spoločenských hier, biliard, stolný tenis, stolný 

futbal, knižnica, WI-FI pripojenie v hale a na izbách v časti A. Športové ihrisko a altánok v areáli 

zariadenia. 

- 15% zľava zo vstupného na termálne kúpalisko Vrbov, 

- zľava do wellness centra v Hoteli Urán podľa aktuálnej ponuky 

- Možnosť zakúpenia karty GOPAS a TATRY CARD za zvýhodnenú cenu /www.regiontatry.sk/. 
 

 

 

 

 

http://info.minv.sk/mv/spou-oo-rekre/


2) Stredisko ŠTRBSKÉ PLESO 
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity: 2+0; 2+1; 3+1 
 

Termíny Názov  Počet poukazov Počet nocí / dní 

14.10.- 21.10.  3 7 nocí / 8 dní 

21.10.- 28.10.  5 7 nocí / 8 dní 

22.11.- 26.11.  4 4 noci / 5 dní 

29.11.- 03.12.  6 4 noci / 5 dní 

06.12.- 10.12.  5 4 noci / 5 dní 
Poznámka : 

1) Pobyt so psom nie je možný. 

 

Ceny pobytu s plnou 

penziou v € 

Dospelý, 

výsluhový 

dôchodca 

Dieťa do 

12 rokov 
Samoplatca 

Samoplatca 

dieťa 

 

Iné osoby 

7 nocí / 8 dní, október 64,84 41,13 191,00 163,10 198,00 

4 noci / 5 dní 36,34 23,13 107,00 91,70 111,00 

 

V cene pobytu v RZ Štrbské Pleso sú zahrnuté služby: 

- ubytovanie, plná penzia, začiatok večerou, koniec raňajkami, 

- posilňovňa, spoločenské hry, WI-FI internet v lobby bare, 

Ostatné služby za poplatok: bicykel 4 Eur/deň. 

V zariadení sa neorganizuje silvestrovská zábava. 
 

 

 

4) Stredisko SIGNÁL, Piešťany 
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity: 2+0; 2+1; 2+2; 2+3; 3+0; 3+1; 4+0; 4+1 

 

Termíny  Názov Počet poukazov Počet nocí / dní 

07.09.- 10.09. Grilovačka rybacích špecialít 5 3 noci / 4 dni 

14.09.- 17.09. Dámska jazda 9 3 noci / 4 dni 

28.09.- 01.10. Romantický pobyt 6 3 noci / 4 dni 

05.10. – 08.10.  Pobyt učenia brušných tancov 30 3 noci / 4 dni 

02.11.- 05.11. Halloween Párty 28 3 noci / 4 dni 

16.11.- 19.11. Detský pobyt 7 3 noci / 4 dni 

23.11.- 26.11. Pravá zabíjačka 13 3 noci / 4 dni 

30.11.- 03.12. Mikulášsky pobyt 19 3 noci / 4 dni 

07.12.- 10.12. Mikulášsky pobyt 20 3 noci / 4 dni 

14.12.- 17.12. Romantický pobyt 25 3 noci / 4 dni 
Poznámka : 

1) Pobyt so psom je možný na vyžiadanie v zariadení. 

 

 

 

 



Ceny pobytu s plnou 

penziou v € 

Dospelý, 

výsluhový 

dôchodca 

Dieťa do 

12 rokov 

Samoplatc

a 

Samoplatc

a dieťa 

 

Iné osoby 

Grilovačka rybacích 

špecialít 44,17 39,04 109,50 99,15 

 

112,50 

Dámska jazda 49,17 44,04 114,50 104,15 117,50 

Romantický pobyt 44,17 39,04 109,50 99,15 112,50 

Pobyt učenia brušných 

tancov 38,17 33,04 94,50 84,15 

109,50 

Halloween Párty 38,17 33,04 94,50 84,15 109,50 

Detský pobyt 38,17 28,04 94,50 79,15 109,50 

Pravá zabíjačka 38,17 33,04 94,50 84,15 109,50 

Mikulášsky pobyt 38,17 28,04 94,50 79,15 109,50 

Romantický pobyt – dec. 38,17 33,04 94,50 84,15 109,50 

Poznámka: 

1) Poplatok za psa je 4 Eur/noc. 

 

V cene pobytov (01.07.- 31.08.) v RZ Signál sú zahrnuté služby: 

- ubytovanie, plná penzia, začiatok večerou, koniec raňajkami, 

- grilovačka pred zrakmi hostí s DJ-om, večerné premietanie rozprávok pre najmenších, 3 dni 

s animátorom pre deti, požičiavanie spoločenských hier a športových potrieb, vonkajší bazén, 

stolný tenis, WI-FI. Za zvýhodnené ceny : masáž 5 Eur/30 min., požičanie bicykla 1 Eur/1 h, 

vírivka 7,50 Eur/5 osôb, sauna 2,50 Eur/osoba 

 
Tematické pobyty – popis a ponuka služieb: 

 

GRILOVAČKA RYBACÍCH ŠPECIALÍT  

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia /výber z 3 jedál/, grilovanie 

rôznych rybacích špecialít s našim kuchárom  a zábavou  s DJ-om,  vonkajší bazén, stolný tenis, zapožičanie 

spoločenských hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené ceny: zapožičanie bicykla (1 Eur/1 h), masáž (5 Eur/30 min.), 

vírivka (7,50 Eur pre 5 osôb), sauna (2,50 Eur/osoba/vstup). 

 

DÁMSKA JAZDA    

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia (výber z 3 jedál), welcome-drink 

a misa ovocia. Tanečný tréning PortDeBras 2x, kozmetická masáž, denné alebo večerné líčenie – na želanie s 

fotodokumentáciou pred a po. O zábavu po večeri sa bude starať DJ. Pyžamová party – vytiahnite najlepšie nočné 

outfity a zabudnite na problémy (Absolut párty). Vonkajší bazén, stolný tenis, zapožičanie spoločenských hier, WI-

FI internet. Za zvýhodnené ceny: zapožičanie bicykla (1 Eur/1 h), masáž (5 Eur/30 min.), vírivka (7,50 Eur pre 5 

osôb), sauna (2,50 Eur/osoba/vstup). 

 

ROMANTICKÝ POBYT      

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia (výber z 3 jedál), raňajky do 

postele, romantická večera pri sviečkach s fľašou vína, zábava s DJ-om a púšťaním balónov šťastia, stolný tenis, 

zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené ceny : zapožičanie bicykla (1 Eur/1 h),  masáž (5 

Eur/30 min.), vírivka (7,50 Eur pre 5 osôb), sauna (2,50 Eur/osoba/vstup). 

 

POBYT UČENIA BRUŠNÝCH TANCOV 

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia (výber z 3 jedál), precvičovanie 

a cvičenie brušných tancov, pitný režim, stolný tenis, zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Za 

zvýhodnené ceny: masáž (5 Eur/30 min.), vírivka (7,50 Eur pre 5 osôb), sauna (2,50 Eur/osoba/vstup). 

 

 

 

 



HALLOWEEN PÁRTY    

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia (výber z 3 jedál), Ples príšer s DJ-

om – ukáž svoju pravú masku a vyfarbi sa, škrabošky zdarma, druhá večera – švédske stoly, stolný tenis, 

zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené ceny: masáž (5 Eur/30 min.), vírivka (7,50 Eur pre 

5 osôb), sauna (2,50 Eur/osoba/vstup). 

 

DETSKÝ POBYT    

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia (výber z 3 jedál), bohaté detské 

menu, animátorky pre deti s bohatým programom a súťažami, detská diskotéka, kde nebude chýbať detské 

šampanské, pizza a iné dobroty, večerné premietanie rozprávok s popcornom,  stolný tenis, zapožičanie 

spoločenských hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené ceny: masáž (5 Eur/30 min.), vírivka (7,50 Eur pre 5 osôb), 

sauna (2,50 Eur/osoba/vstup). 

 

PRAVÁ ZABÍJAČKA  

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia (výber z 3 jedál), pravá zabíjačka 

prasiatka, výroba zabíjačkových špecialít s hotelovým kuchárom a mäsiarom, občerstvenie, pitný režim počas celej 

výroby zabíjačkových dobrôt, výslužka domov, večerná zábava s DJ-om a konzumáciou zabíjačkových výrobkov,  

stolný tenis, zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené ceny: masáž (5 Eur/30 min.), vírivka 

(7,50 Eur pre 5 osôb), sauna (2,50 Eur/osoba/vstup). 

 

MIKULÁŠSKY POBYT    

Hostia začínajú pobyt večerou, končia raňajkami. V cene pobytu je plná penzia (výber z 3 jedál), Mikulášsky 

program pre deti, sladký balíček pre deti a tekutý pre dospelých, občerstvenie, detská diskotéka,  každý večer 

premietanie rozprávok,  stolný tenis, zapožičanie spoločenských hier, WI-FI internet. Za zvýhodnené ceny: masáž 

(5 Eur/30 min.), vírivka (7,50 Eur pre 5 osôb), sauna (2,50 Eur/osoba/vstup). 

 
 

Informácie pre všetky vyššie uvedené rekreačné pobyty a všetky zariadenia : 

 

Termíny uzávierok pre príjem žiadostí: 

- termíny s nástupom v septembri až decembri – priebežne do vyčerpania voľných poukazov 

 

Žiadosti sa začnú posudzovať a rekreačné poukazy pre pobyty v každom mesiaci prideľovať až po 

uplynutí termínu uzávierky príjmu žiadostí.  
 

Záväzné žiadosti zasielajte naskenované emailom s pečiatkou a podpismi na adresu 

rekreacie@minv.sk alebo poštou (v nevyhnutných prípadoch faxom). V žiadostiach je potrebné uviesť 

všetky údaje v zmysle návodu na vyplnenie žiadosti.  
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