
                   

VIANOČNÝ  PROGRAM  2017 
„ Príroda je našim liekom! “ 

STREDA: 20.12.2017 
19:30 – 20:00 h.     Informácie o pobyte – kongresová sála - prízemie 
šTVRTOK: 21.12.2017 
09:30 – 13:00 h.      NESTVILLE PARK A ČOKOLATÉRIA – poldenný fakultatívny výlet /prehliadka expozície 

remesiel a liehovarníctva severného Spiša s ochutnávkou 1. slovenskej whisky a návšteva 
čokolatérie / 

19:30 – 20:00 h.      Informácie o pobyte – kongresová sála - prízemie. 
PIATOK: 22.12.2017 
09:30 – 16:30 h.      BARDEJOV, BARDEJOVSKE KÚPELE, HERVARTOV - celodenný fakultatívny výlet do 

regiónu Šariš, známeho svojou architektúrou a pamiatkami , ktoré sú zapísané do svetového dedičstva 
UNESCO. Prehliadka historického námestia, radnice, baziliky sv. Egídia v Bardejove. Návšteva 
Bardejovských Kúpeľov, známych pobytom cisárovnej Alžbety zvanej SISI, spojená s prehliadkou 
najstaršieho skanzenu – tradičná zrubová  architektúra  horného Šariša a severného Zemplína. Návšteva 
najstaršieho dreveného rím.-kat. kostola s gotickým charakterom a mnohými autentickými prvkami v 
obci Hervartov – pamiatka UNESCO 

13.00 – 18.00 h. „BEAUTY FOOT“ – pedikérske služby v hoteli 
15:30 – 16:30 h.       BELL CANTO – predvianočný koncert 
SOBOTA: 23.12.2017 
09:30 – 13:00 h.        ĽUBOVNIANSKY HRAD A SKANZÉN – poldenný fakultatívny výlet / prehliadka historického 

hradu a kultúrnych hodnôt etnicky zmiešaného regiónu / 
13.00 – 17.00 h. Kreatívne tvorivé dielne s vianočnou tematikou a súťažou o najkrajšiu výzdobu  
13:00 – 18:00 h.        „BEAUTY DAY“ – popoludnie s kaderníčkou a kozmetičkou– prízemie – oproti recepcii 
NEDEĽA: 24.12.2017 
08:30 – 13:00 h.      LITMANOVÁ – MARIANSKE PÚTNICKE MIESTO ZVIR - poldenný pútnický výlet na 

miesto, kde sa zjavila Panna Mária, možnosť zúčastniť sa na sv. omše 
18:00  SLÁVNOSTNÁ  ŠTEDRÁ  VEČERA  s príhovorom a piesňou TICHÁ NOC – reštaurácia IRIS  

– 1. poschodie  
20:30 – 21:30 h.     POLNOČNÁ rímsko-katolícka svätá omša v hoteli – kongresová sála – prízemie 
PONDELOK: 25.12.2017 
11:30 – 12:30 h.      SVIATOČNÁ rímsko-katolícka svätá omša v hoteli – kongresová sála – prízemie 
15:30 – 16:30 h.     VIANOČNÉ STRETNUTIE RUSÍNOV, GORAĽOV A ŠARIŠANOV PRI BETLEHEME – 

vystúpenie folklórného súboru Staroľubovnian – spoločenská miestnosť – 1. poschodie 
18:00 – 20:00 h.        Goralský večer s ľudovou muzikou ZAMIŠKOVCI - reštaurácia IRIS – 1. poschodie  
20:00 – 24:00 h.       VIDEO OLDIES PARTY s DJ Nikitom – spoločenská miestnosť – 1. poschodie 
UTOROK: 26.12.2017 
13:30 – 17:00 h.          ČAROVNÁ ROZPRÁVKA v NESTVILLE PARKU – prehliadka expozície remesiel, 

liehovarníctva, čokolatérie - krásna vianočná výzdoba, sviatočný duch a hrané scénky, ktoré 
vytvoria vianočnú náladu. 

19:30 – 24:00 h.       ŠTEFÁNSKA ZÁBAVA so živou hudbou DUO ZIMA  – spoločenská miestnosť – 1. poschodie 
 

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila, 
ak dá človek viac, čo v sebe skrýva, 

ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz, 
padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas. 

Tak prišla doba,  
keď každý pre každého má pár prívetivých viet,  

pre ten zázrak Vianoc a nad čaro Vianoc  
nič krajšieho niet! 

 

VESELÉ VIANOCE  
A ŠŤASTŃÝ NOVÝ ROK  2018 

 

praje kolektív pracovníkov  
Hotela ** SOREA Ľubovňa 

 
Zmena programu vyhradená a budete o nej informovaní počas pobytu. Barlíková ema – animátor 0918 665 501 


