
PODMIENKY účasti na rekondičných pobytoch so Štátnou Účelovou Dotáciou 
( ďalej len  ŠÚD* ) :

Pobyty sú určené výhradne iba pre nepracujúcich dôchodcov, poberateľov starobného, predčasného starobného, Pobyty sú určené výhradne iba pre nepracujúcich dôchodcov, poberateľov starobného, predčasného starobného, 
alebo výsluhového dôchodku ( Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku ), ktorý nevykonáva činnosť, 
zakladajúcu si nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnos-
ti ( nepracuje!) Dôchodca musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňa podmienku na čerpanie Dotácie 
MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods.1 písm b) zákona č. 544/2010 Z.Z. Účastník pobytu túto 
skutočnosť potvrdí podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť Dotačného poukazu dostane pri príchode na 

pobyt na recepcii Penziónu *** Oravská horáreň.pobyt na recepcii Penziónu *** Oravská horáreň.
Záujemca o pobyt s ŠÚD* , ktorý splní vyššie uvedené podmienky , si dostupným spôsobom urobí rezerváciu 

vybraného termínu pobytu priamo v Penzióne *** Oravská horáreň, následne mu budú zaslané podklady na úhradu 
pobytu. Účastník rekondičného pobytu môže využiť prostriedky ŠÚD iba jeden krát v roku, v prípade porušenia pod-
mienok je povinný uhradiť cenu pobytu v plnej výške. Pobyt  s ŠÚD* začína v nedeľu večerou a končí v sobotu 

raňajkami. Účastník rezerváciou akceptuje ubytovací poriadok a obchodné podmienky uvedené 
na www.oravskahoraren.sk.

Aktivity/možnosti v stredisku...
ideálne miesto na zber húb a čučoriedok, ubytovanie aj pre Vášho domáceho miláčika, bezplatný prístup na internet, rodinné 

oslavy, rekondičné a víkendové pobyty, dovolenku s deťmi, lyžovanie 3 km od penziónu, ozdravné pobyty, v lete bazén so solárnym 
ohrevom, fitnes, sauna, masáže, horské bicykle, stolný tenis, biliard, stolný futbal, detské ihrisko, ohnisko, posedenie v reštaurácii

Aktivity v blízkom okolí penziónu...
 >> Oravský hrad, Splav na pltiach <<
 >> Termálne kúpaliská /Lúčky, Oravice, Aqua Park Dolný Kubín/ <<

>> >> Úvraťová lesná železnica, Skanzen Oravskej dediny <<
 >> Plavba po Oravskej priehrade, návšteva Slanického ostrova umenia <<

>> Vysokohorská turistika - Puchmajerovej jazierka – geomorfologická vzácnosť, pešia túra do Zázrivej <<
>> pešia túra na vrch Minčol, výstup na Paráč <<

>> kone na neďalekom ranči <<

Penzión***Oravská horáreň JE NEFAJČIARSKE ZARIADENIE
Doprava: 

autom – Dolný Kubín – Oravský Podzámok (smer Námestovo) – Hruštín. V Hruštíne pri kostole  odbočka doľava, smer  autom – Dolný Kubín – Oravský Podzámok (smer Námestovo) – Hruštín. V Hruštíne pri kostole  odbočka doľava, smer  
pizzéria, zdravotné stredisko, Píla - 3km Oravská horáreň

 vlakom – Bratislava – Kraľovany – autobus smer Námestovo – výstup v dedine Hruštín na zastávke – pri Moste. 
Kontaktujte vedúceho prevádzky na t.č. 0918 494 494 a zabezpečíme Vám odvoz 

na Oravskú horáreň (sadzba 1,5€ / 1 cesta)
 

Cesta k nám (BA): Vlak: Bratislava - 11.55 R Liptov Kraľovany - 15.16 Autobus: Kraľovany - 15.40 Hruštín - 16.40
Cesta späť (BA): Cesta späť (BA): Autobus: Hruštín - 8.04 Kraľovany 8.55 Vlak: Kraľovany - 10.42 R Dargov Bratislava 14.03
Cesta k nám (KE): Vlakom: Košice 12.08 R Spišan – Kraľovany 14.43 Autobus 15.40 – Hruštín pri Moste 16.40
 Cesta späť (KE): Autobus Hruštín pri moste 8.04 – Kraľovany 8.55, vlak Kraľovany R Horalky 9.17 – Košice 11.52.

Pobyty sa začínajú v nedeľu večerou a končia v sobotu raňajkami. 
             Príplatky:  za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe    5.- EUR/1 noc
                                                           za jednolôžkovú izbu                                         0.- EUR/
                                                           daň z ubytovania pre miestnu samosprávu                                                                daň z ubytovania pre miestnu samosprávu      0,50.- EUR/1noc
                                                           parkovanie v areáli Oravskej horárne                0.-EUR

Ubytovanie so zvieraťom je v Penzióne *** Oravská horáreň ZAKÁZANÉ

Orava zdravie a silu z prírody rozdáva!   Oravská horáreň sa teší na Vašu návštevu!     

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Hruštín-Zábava


