Vážení hostia,
aby bol Váš oddych bez zbytočného stresu pripravili sme
pre Vás ponuku výletov a programu na celý týždeň.
Pripojte sa a objavujte Liptov spolu s nami.

MÔJ LIPTOVSKÝ
TÝŽDEŇ ZÁŽITKOV
 neváhajte a prihláste sa na recepcii hotela čím skôr, počet miest je
obmedzený
 pri výletoch s organizovanou dopravou Vás mikrob
us bude čakať
bu
priamo pred hotelom
 na cestu si môžete objednať deň vopred na reštaurácii balíček
a o obed máte postarané
 pri viacerých vstupoch si môžete uplatniť zľavu s Liptov Region Card,
ktorú Vám radi vystavíme na požiadanie na recepcii ZDARMA
 viac informácii Vám radi poskytneme na recepcii
č. 150 z Vašej izby
+421 44 526 3232
+421 918 665 438

PONDELOK
Odporúčané poldenné výlety:

Pamiatky Liptovského Jána:
Nenáročná prechádzka Liptovským Jánom spojená s kúpaním v
„kadi“.
- Rímsko - katolícky kostol
- rozhľadňa pri kadi
- kúpanie v „jánskej kadi“
-individuálny výlet (cca 1 hod. chôdze + cesta späť)

Pamiatky Liptovského Mikuláša:
Múzeum Janka Kráľa, Židovská synagóga, prehliadka mesta so
sprievodcom „PRÍBEH MESTA“, júl – august, o 10,00 hod. ,
Informačné centrum mesta.
-individuálna doprava
(linka Liptovský Ján – Liptovský Mikuláš
odchod od hotela SOREA ĎUMBIER:8,45; 11,07;13,10; 14,47;
16,00
odchod z autobusová stanica L.M.:12,20; 14,19, 15,20; 16,55;
18,35)

UTOROK
ranné relaxačné cvičenie 7,00 – 7,30 hod.
nenáročné cvičenie na začiatok nového dňa s našou skúsenou
inštruktorkou :Ivetkou. Nezabudnite na pohodlné oblečenie.
-školiaca miestnosť, výťahom „2“ poschodie

 prednáška „Ako seba zvládnuť v súčasnosti.“
9,30 – 10,30 hod.
-školiaca miestnosť, výťahom „2“ poschodie

Poldenný výlet:

Kúpele LÚČKY – AQUAVITAL PARK
Návšteva bazénov s liečivou minerálnou vodou, prípadne možnosť
doobjednania procedúr bez návštevy Aquavital parku.
-odchod: 14.00 hod. (návrat cca o 18,00 hod.)
-cena: 7,- EUR / osoba
Individuálne objednanie procedúr: +421 905 825 422.
* Možnosť uplatnenia zľavy na Liptov Region Card !

STREDA
Celodenný výlet:

Poľsko JABLONKA (nákupné trhy)
Zažite atmosféru pravých poľských trhov.
-odchod: 8.00 hod. (návrat cca. 15,00 hod.)
-cena: 15,- EUR / osoba

Odporúčané celodenné výlety:

Važecká jaskyňa a prehliadka Framy Východná
Navštívte nálezisko jaskynného medveďa a nahliadnite do prípravy
krmiva alebo pozorujte ako sa dojí mieko.
-individuálna doprava (cca 30 min. autom)
-ideálne pre rodiny s deťmi

! zľava na vstupnom !

Stanišovská jaskyňa
Jediná celoročne prístupná jaskyňa
na Liptove otvorená každý deň.
-individuálne (cca 1 hod. chôdze + cesta späť)
-vstupy: 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00;
15,00; 16,00 hod.
! zľava na vstupnom !
Využite možnosť zapožičania kolobežiek alebo elektrobicyklov priamo
v hoteli a cestu si spríjemnite.

ŠTVRTOK
Poldenný výlet:

Kúpele LÚČKY – AQUAVITAL PARK
Návšteva bazénov s liečivou minerálnou
Vodou, prípadne možnosť doobjednania
procedúr bez návštevy Aquavital parku.
-odchod: 14.00 hod. (návrat 18,00 hod.)
-cena: 7,- EUR / osoba
Individuálne objednanie procedúr: +421 905 825 422.
* Možnosť uplatnenia zľavy na Liptov Region Card !

Odporúčané poldenné výlety:

Liptovský Hrádok:

GRAND CASTLE a Národopisné
múzeum a expozícia ovčiarstva
Spoznajte ďalšie liptovské mestečko, navštívte hrad a pozrite si
múzeum.
-individuálna doprava (cca 15 min. autom)
-prehliadky hradu: 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00;
16,00 hod.
* Možnosť uplatnenia zľavy na Liptov Region Card !

Medvedia štôlňa v Žiarskej
doline
Jediné sprístupnené staré banské
dielo na Liptove.

-individuálna doprava
(cca 15 min. autom + 30 min. chôdze od parkoviska)
-vstupy: 10,00 – 16,00 hod. priebežne počas otváracej doby
! Možnosť uplatnenia zľavy so vstupenkou zo Stanišovskej
jaskyne !

návšteva salaša v Žiarskej doline
Ideálne miesto pre rodiny s deťmi.
-individuálna doprava
(cca 15 min. autom)

PIATOK
Odporúčané celodenné výlety:

Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline + Štrbské
pleso
Novootvorená trať Považskej lesnej železnice – novinka leta 2020!
-individuálne (cca 20 min. autom
do Pribyliny + 20 min. autom na Štrbské Pleto)
* Možnosť uplatnenia zľavy na Liptov Region Card !

Demänovská Dolina

Vrbické pleso, Demänovská Ľadová jaskyňa, vyhliadka na
Chopok
Spoznajte krásy Demänovskej Doliny.

-individuálne (cca 30 min. autom ku jaskyni + 10 min. autom na
parkovisko Hotel Grand + 5 min. pešo ku plesu)

Svätý Kríž + Vlkolínec + prehliedka mesta
Ružomberok
Evanjelický drevený artikulárny kostol a Vlkolínec so svojou zachovalou
pôvodnou architektúrou a štruktúrou horskej osady.
-individuálne (cca 25 min. autom ku kostolu + 35 min. autom do
Vlkolínca)

Prihláška na výlet je záväzná!
Za výlet je potrebné zaplatiť prepravcovi.
V prípade zrušenia výletu zo strany hosťa je potrebné
nájsť za seba náhradníka.
K uskutočneniu výletu je potrebný minimálny počet 8
osôb.
V cene výletu je zahrnutá len doprava!

