
NABÍDKA VÝLETŮ 
REKREACE ROH  -   Dovolená v Tatrách jako tenkrát   

Program se operativně přizpůsobuje počasí – příp. aktuální úpravy budou vyvěšeny na tabuli u recepce! 
Výlety je možné zakoupit i v Kč v kurzu  1,- € = 27,- Kč                     Změna programu vyhrazena 

                                                                                                                           .     

 

2. den – neděle (7:45 – 18:30 hod)  celodenní autobusový výlet (min. 40 os.   – vyšší počet limitován)    
   Výlet na Pieniny – Červený Kláštor - Lesnica - Haligovce ,  splav řeky Dunajec na pltích (vorech),  
   nebo varianta (min 15 os.) „bez splavu“ s návštěvou Muzea Červený Kláštor nebo na kole podél Dunajce    
   +  oběd ve stylové Kolibě „Goralský Dvor“ v Haligovcích + skanzen zemědělských strojů s výkladem. 
   + NESTVILLE PARK – Hniezdne – návštěva famózního areálu s ochutnávkou první slovenské Whisky 
        CENA 40,- €  / osobu OBSAHUJE: 

        - „Se splavem řeky Dunajec“ (bus s průvodcem + vory + oběd s přípitkem, program, hudba + skanzen strojů) 
  -  „Bez splavu“ - s návštěvou Muzea Červený Kláštor + transfer ke skupině nebo podél Dunajce na zapůjč. kole 

      (bus s průvodcem + vstupné do muzea + oběd s přípitkem, program, hudba + skanzen zemědělských strojů) 
        -  „Nestville park (bus + vstupné + skanzen řemesel a výroby alkoholu s průvodcem + prodejna a „čokolateria“ ) 
  
 

3. den  - pondělí  (08:45 – 18:00 hod) celodenní autobusový výlet (min. 40 os)    
   Výlet na termální koupaliště Vrbov s koupáním + relaxační aqua jóga v bazénu s cvičitelem  
   + prohlídka centra Popradu a Spišské Soboty (kostel Sv.Juraja).  Po cestě návštěva „Hrabárny ŤAVA“.   
        CENA 18,- €  / os OBSAHUJE:     (bus + průvodce, volno do 12:40 v Popradu, vstup do kostela Sv.Juraja   
         s výkladem  + 3 hod. koupání + aqua jóga + cvičitel + recesní nákup oděvů „U ŤAVY“ v Popradu á 0,30 €) 
 
 

4. den – úterý  (08:05 -17:30 hod) celodenní výlet vlakem     
   Výlet na Štrbské Pleso vlakem. Procházka kolem Plesa s výkladem, oběd v hotelu FIS + individuální volno.     
   Možný návratem vlakem (odjezd každou hod ve :13) s přestupem ve Smokovci (odjezd v každou celou hod v :05)     
   - zdatnější turistický přechod na Popradské Pleso (min. 10 os. – návrat do T.Lomnice v cca 17:30) 
    

       CENA balíčku 8,- €  / osobu OBSAHUJE:   průvodce + dvouchodový oběd v hotelu FIS + turistický     
       přechod na Popradské Pleso s průvodcem. (Jízdné vlakem řešit  indiv. zakoupením TATRY CARD za 4,- € v recepci.) 
 
        

5. den  - středa  (13:15 – 17:00 hod) půldenní autobusový výlet (min. 40 os)    

   A) KEŽMAROK – královské město  - historické centrum, památka UNESCO, Hrad, Bazilika, Lýceum aj.     

        CENA 10,- €  / os OBSAHUJE:  bus s průvodcem.       Vstupy 11,- € nejsou v ceně           nebo 
 
   

   B) Procházka LOMNICÍ s průvodcem s možností návštěvy: - Muzea lyžování (vstup 3,- €), pak indiv volno,   
        - cukrárny Bobčo s muzeem panenek – pro Vás 10% sleva na kávu se zákuskem  (vstupné dobrovolné).   

         - pivnice „Tatranského kočovného pivovaru SÁLUS“  s pivními speciály.  
 

 

6. den  - čtvrtek   (08:15 – cca 17:00 hod)  celodenní autobusový výlet (min. 40 os)  
 

    A) POLSKO    Nowy Targ (tradiční polské trhy) Zakopané - památky + horské středisko polských Tater  

         CENA 13,- €  / osobu OBSAHUJE:   dopravu autobusem s průvodcem                nebo           
 
 

    B) PODTATRANSKÝ LIPTOV – Pribyilina (Skanzen liptovskej dediny),  Lipt. Hrádok (Kaštiel s jazerom),   

         Východná (amfiteáter a vyhliadkova veža), Važec (muzeum, jaskyňa).     
         CENA 13,- €  / os OBSAHUJE:  bus s průvodcem.   Vstupy 12,- € nejsou v ceně                       nebo 
 

   C) TURISTIKA - horský výlet  (08:30-16:00 hod) celodenní (min. 15 os)    v 8,25 foto před hotelem!  

          Nástup túry U penzionu.Karpatia - (Bilikova chata– Studenovodský vodopád - Hrebienok a zpět. Zdatnější pěšky    
          na Skalnaté Pleso a do T.Lomnice (ze Sk.Plesa do T.Lomnice možno sjet lanovkou). Úprava trasy dohodou. 

     CENA 3,- €  / osobu  OBSAHUJE:  doprava k penzionu Karpatia (nástup trasy),  průvodce, pojištění..   

 
 

7.den – pátek  (08:00  - 16:00 hod) - celodenní autobus. výlet –  (minim. 40 os)  
Spišský hrad (světový unikát)  + návštěva Spišské Kapituly a malebné Levoče.  
   CENA 13,- €  / osobu OBSAHUJE:   Autobus s průvodcem,     
  Vstupy 14,- € nejsou v ceně 

 

PRODEJ VÝLETŮ  DENNĚ PŘED RECEPCÍ OD 17,30 do 19,30 HODIN 

Prodej konkrétního výletu končí cca 20 hodin (není-li uvedeno jinak) před jeho realizací.  
(Případné aktuální informace vždy při ranní rozcvičce, změna programu vyhrazena dle počasí.)  
Organizátor výletů: Pieniny (ATIS),  ostatní (CK Morava)     



 

DOPORUČUJEME !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČO JE  TATRY Card? 
 

Aj túto letnú sezónu môžete s TATRY Card opäť ekologicky cestovať  
po celých Vysokých Tatrách  

vlakmi ZSSK a to na Tatranskej elektrickej železnici, Ozubnicovej železnici  
a na trati Poprad-Tatry - Studený Potok – Tatranská Lomnica,  

kde Vám karta poslúži ako cestovný lístok (spolu s dokladom totožnosti) 

 

               NAJ – VÝHODY  TATRY CARD   

     BEZPLATNÉ CESTOVANIE VLAKMI A ELEKTRIČKOU  
           POISTENIE ZÁCHRANY V HORÁCH GENERALI     

 
 

AKO ZÍSKATE TATRY Card? 
Recepcia na vyžiadanie ochotne pripraví TATRY CARD pre osoby od 6 rokov 

Za distribučný poplatok 4,00 € / ks  (5,-€ v podhorí) 
 
 

AKO FUNGUJE  TATRY Card? 
Majte svoju kartu stále pri sebe, preukážte sa ňou u našich partnerov označených nálepkou „Tu platí TATRY 
Card“ a využívajte jej výhody pri čerpaní skvelých zliav. Výška zľavy je uvedená pri popise každého produktu 
a je počas sezóny fixná, zmena cien u jednotlivých poskytovateľov služieb je vyhradená. Zoznam partnerov 

nájdete na stranách info brožúry LETO 2018. 
 

     PLATNOSŤ  TATRY Card 
TATRY Card je platná počas Vášho pobytu a maximálna platnosť 1 vystavenej karty je limitovaná na 3 noci  

(4 dni). Pokiaľ je Váš pobyt dlhší ako 3 noci, ubytovacie zariadenie Vám aktivuje na kartu ďalší pobyt za 
rovnaký polatok 4€/5€. . 

Ak nie je pri konkrétnom produkte definované inak, platia zľavy počas celej letnej sezóny  
od 01. 05. 2018 do 30. 11. 2018. 

 

         ZAKÚPENÁ KARTA VÁM OSTÁVA A VIETE SI DOBIŤ BALÍČEK      
       POČAS DAĽŠEJ ZIMNEJ A LETNEJ SEZÓNY. 

  


