Rekreačné stredisko so sezónnou prevádzkou od 1. mája do 30. októbra kategórie turistická ubytovňa *
s možnosťou spoločného aj individuálneho stravovania, s dvojhektárovou plochou areálu.
Vhodné pre jednotlivcov, rodiny, malé aj veľké skupiny, školské výlety, školy v prírode, detské tábory,
športové kluby, firemné a zážitkové skupinové podujatia.

Ubytovanie
19 chatiek so 4 lôžkami (poschodovými), so spoločným externým sociálnym zariadením,
externou kuchynkou a spoločenskou miestnosťou; min. 2 osoby v chatke v hlavnej sezóne /*

chatka „KEMP“

bez objednaného stravovania /**
kompletný lôžkový set /***
len prestieradlo + vlastný spacák

6,- €
chata „ZRUB“

5,50 €

5,50 €

5,- €

15 2-3-4 lôžkových izieb (spolu 55 prevažne poschodových lôžok), so spoločným sociálnym zariadením,
kuchynkou a spoločenskou miestnosťou; min. 30 členná skupina a 2 osoby v izbe v hlavnej sezóne /*

bez objednaného stravovania /**
kompletný lôžkový set /***
len prestieradlo + vlastný spacák

8,- €
chata „BETKA“

s objednaným stravovaním (minimálne polpenzia)
kompletný lôžkový set /***
len prestieradlo + vlastný spacák

7,50 €

s objednaným stravovaním (minimálne polpenzia)
kompletný lôžkový set /***
len prestieradlo + vlastný spacák

7,50 €

7,- €

2x 11 a 2x 10 lôžok, v každej 3 izby (4/5+4+2), so spoločným sociálnym zariadením a kuchynkou
na každej chate, spoločenskou miestnosťou s TV v hlavnej budove;
min. 5 osôb na chate v hlavnej sezóne /*
zľava 0,50 € za 8.- 11. osobu

bez objednaného stravovania /**

s objednaným stravovaním (minimálne polpenzia)

9,50 €

9,- €

podkrovné izby
„RETRO SOCIK“

izby v podkroví hlavnej murovanej budovy, 2x 2-lôžkové s možnosťou 1 prístelky, 1x 4-lôžková,
všetky s vlastným sociálnym zariadením, spoločnou kuchynkou na chodbe, spoločenskou miestnosťou
min. 2 osoby na izbe v hlavnej sezóne /*
zľava 1,- € za prístelku

bez objednaného stravovania /**

s objednaným stravovaním (minimálne polpenzia)

11,- €

10,50 €

/* hlavná sezóna: od 15. júna do 15. septembra
/** individuálne stravovanie - možnosti: 1. navaríte si alebo prihrejete donesené hotové jedlo v kuchynke (vybavenej chladničkou,
sporákom a základným vybavením nádobami, riadmi a príbormi), 2. zakúpite si jedlo a nápoje v novootvorenom bistre v areáli RS
(s plánovaným termínom otvorenia v júni), 3. budete sa stravovať v zariadeniach mimo strediska
/*** vankúš, paplón, obliečky, prestieradlo

V cene za ubytovanie je zahrnuté: parkovanie motorového vozidla /autobusu, WiFi pripojenie, využívanie
spoločenskej miestnosti s TV a ostatného vybavenia areálu, DPH, rekreačný poplatok obci.
Naviac bezplatne: + používanie kuchyniek v objektoch alebo v samostatnej spoločnej v areáli,
+ dieťa do 3,99 rokov na lôžku spolu s rodičom,
+ malé plemená psov a mačky (pri dodržiavaní hygienických zásad v areáli a priľahlom lese
a nevyrušovaní ostatných hostí brechotom(!).

Upozornenie: ubytovacie objekty a sociálne zariadenia nie sú vykurované. Spoločné priestory (jedáleň,
spoločenskú miestnosť) počas chladnejších rán a večerov temperujeme elektrickými ohrievačmi.
Doplnkové služby (za odplatu): 2 paráky na varenie guláša, palivo na ohnisko, sprievodcovské služby, prívoz
a odvoz hostí k zastávkam verejnej dopravy, zapožičanie/predaj mapy, zapožičanie športových potrieb, kurzy
skalolezectva, prežitia, vojenského výcviku, teambuilding, jazda na koňoch a iné...
Začiatok pobytu / Check-in: štandardne 14:00 h.
Koniec pobytu / Check-out: štandardne 10:00 h.
s možnosťou nenárokovateľnej dohody o skorších / neskorších časoch príchodu / odchodu podľa aktuálnych
kapacitných podmienok v stredisku.

Detské letné tábory a školy v prírode
13,90 € / osobu / noc (platí pre skupinu nad 30 detí s najmenej 4 prenocovaniami)
Dohoda o cene je možná. Kontaktujte nás.
V cene je zahrnuté: 5x denne strava, v tom: výdatné bufetové raňajky, desiata (ovocie alebo keks), obed, olovrant
(ovocie alebo keks), večera, nepretržitý nápojový servis (voda so sirupom alebo čaj), areálové zariadenia - ohnisko
s grilom, veľké ihrisko, prekážková dráha, spoločenská miestnosť,...
Na každých 15 detí 1 dozorujúci dospelý / inštruktor / animátor bezplatne.
Pre menšie detské skupiny, školské výlety a hromadné rodinné podujatia dospelých s deťmi sa cena stanoví
dohodou (podľa počtu prenocovaní, počtu a pomeru detí a dospelých, sezóny,...).
Vyhradenie celého areálu pre jednu skupinu od 130 osôb.

Stravovanie
cena
dospelý
dieťa nad 10 rokov

Druh jedla

11,- €

9,- €

polpenzia

7,60 €

6,20 €

raňajky podávané formou bufetu

3,30 €

2,80 €

jednotné raňajky (kontinentálne)

2,70 €

2,20 €

obed alebo večera s polievkou

4,50 €

3,70 €

večera bez polievky

3,50 €

3,- €

plná penzia

poznámka

dieťa do
9,99 rokov

bufetové raňajky, obed s polievkou
alebo balíček, večera (ak je na obed
balíček, večera je s polievkou)

bufetové raňajky, večera s polievkou

sortiment je možné dohodnúť

Obedy a večere varíme len pri počte záujemcov nad 30 osôb, podľa jednotného jedálneho lístka dohodnutého
s aktuálne najpočetnejšou skupinou.
Raňajky poskytujeme aj pri menšom počte osôb.
Individuálne stravovanie, nápojový servis a doplnkový predaj tovaru Vám budú k dispozícii po otvorení bistra
v areáli RS s plánovaným termínom jún 2016.
Na Vašu návštevu sa teší prevádzkovateľ zariadenia
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telefón: +421-51-4522 894 (dostupný najmä mimo sezóny)
Orgán dozoru a dohľadu:
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odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
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