To „naj“ z našej ponuky
ubytovania
na Slovensku
Vyhľadávané objekty na Slovensku s popisom
pripravila: Veronika Shaughnessy a Zsanett Berec

Luxusný apartmánový dom s troma samostatnými, veľmi vkusnými, priestrannými apartmánmi
neďaleko Liptovského Jána. S vlastným relax centrom. V každom apartmáne je plne vybavená kuchyňa,
možnosť polpenzie. Dovolenka ako stvorená pre rodiny s malými deťmi.

Držiteľ certifikátu „Zariadenie priateľské k
rodinám a deťom“

Cena: od 110 Eur /4 osoby/apartmán/noc
Kapacita: 2 veľké apartmány (kapacita 2 – 5 osôb), 1
malý apartmán (kapacita 2 – 3 osoby) a štýlová chalupa
(kapacita 4 osoby)
Služby: relax centrum (jaccuzzi, infrasauna, masáţe,
kozmetické ošetrenie, parafín), pranie prádla
Vybavenie objektu: samostatný vchod do apartmánov,
TV/sat, Wi-Fi, elegantná kuchyňa s minibarom, kozub,
kúpeľňa s toaletou, vonkajší gril, ohnisko, detské ihrisko,
bicykle, tenisová a detská lezecká stena
Atrakcie v okolí: kúpanie (aquaparky Tatralandia 10 km,
Bešeňová 15 km, Aquacity Poprad 39 km, Permons
Paradise v hoteli Permon vo Vysokých Tatrách, wellness v
Starej Lesnej), lyţovanie (Javorovica 1 km, Jasná 15 km),
korčuľovanie v obci, jazda na koni (Lipt. Ján 1 km),
Oravský hrad, demänovské jaskyne, skanzeny, vodné
športy na Liptovskej Mare, rybolov

www.liptov.penziony.sk
Romantický hotel s bazénom a wellness v nádhernom prostredí hornej Oravy v jedinečnom štýle oravskej
architektúry. Výborný pre rodiny s deťmi, svadby, romantické víkendy i firemné akcie.

Pre gurmánov je v miestnom rybníčku
možnosť lovenia pstruhov k priamej
konzumácii v reštaurácii

Cena: od 28 Eur/osoba/dvojlôžková izba/noc
Kapacita: 7 apartmánov, 14 dvojposteľových izieb,
celková kapacita hotela 65 osôb
Služby: reštaurácia, bar, wellness, bazén, sauny (fínska,
infra, para), masáže, lávové kamene, solárium, parafín
Vybavenie objektu: TV/sat, 2 kongresové miestnosti,
Wi-Fi, wellness s bazénom, saunami a jacuzzi, fitness,
biliard, kozub v reštaurácii, vonk. krb, ohnisko, detské
ihrisko, parkovisko
Atrakcie v okolí: lyžovanie (výborné podmienky pre
zjazdové a bežecké lyžovanie v blízkom okolí – 1 km od
objektu – Brezovica, Zverovka, Zuberec, Vitanová),
priamo v areáli jazda na koni alebo na saniach s konským
záprahom. Skanzen - Múzeum slovenskej dediny v
Zuberci, Zakopané (40 min autom), tenis, volejbal,
požičiavanie horských bicyklov a snežného skútra v
hoteli, vodné športy a rybolov na Oravskej priehrade,
lesné plody a huby.

www.orava.tricio.sk

Víkendy a dovolenky na veľkej, príjemne vybavenej chalupe pri Bojniciach. S priestranným dvorom,
bazénom a hojdačkami, neďaleko Trenčína, ideálna pre rodiny s deťmi a veselé veľké partie.
Cena: od 6,91 Eur/osobu/noc pri obsadení min 12 osôb
Kapacita: 10 – 14 osôb
Vybavenie objektu: obrovská krytá terasa slúži ako
vstupná hala a vďaka veľkému krbu i ako spoločenská
miestnosť na gril párty a posedenia, TV, rádio, kuchyňa, 2
x kúpeľňa/WC, priestranný dvor s detským bazénom,
hojdačkou, pieskoviskom, ihriskom, vonkajšie posedenie,
ohnisko, medzi stromami sieťová hojdačka, ping-pongový
stôl, parkovanie vo dvore
Atrakcie v okolí: kúpanie (Partizánske 15 km – vynovené
kúpalisko, tobogan, Bánovce nad Bebravou – kúpalisko
12 km, Bojnice – termálne kúpalisko 20 km, Kanianka –
prírodné kúpalisko 23 km), lyžovanie (Závada nad
Čiernym vrchom 15 km, Homôlka 30 km, Kanianka 23
km), cykloturistika, Bojnice - zámok, ZOO 20 km,
Uhrovec 7 km – Pamätný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka,
Babylon – atrakcia v blízkosti, Trenčiansky hrad,
Príjemné ubytovanie za mimoriadne priateľskú Trenčianske Teplice, Uhrovský hrad, Jankov vŕšok 5 km,
cenu.
Jerichov – rybolov, sánkovanie, lesné plody, huby priamo
pri objekte

www.chalupalacno.tricio.sk

Príjemný wellness hotel vo Vyhniach v nádhernom prostredí banskoštiavnických vrchov. Výborný
pre rodiny s deťmi, ale i kongresovú turistiku a firemné akcie a večierky.

Výborná kuchyňa a nádherné prostredie
vo Vyhniach a v okolí Banskej Štiavnice

Cena: od 29 Eur/osobu/noc/apartmán pre 4 osoby
Kapacita: 68 pevných lôžok, celková kapacita s
prístelkami je 80 lôžok
Vybavenie objektu: ubytovanie v apartmánoch, 1lôžkových a 2-lôžkových izbách, 1 bezbariérová izba,
reštaurácia, wellness (bazén s termálnou vodou, vírivka,
Kneippov kúpeľ, sauny, masáže), fitness, biliard, šípky,
horské bicykle, kongresová miestnosť, vináreň s krbom.
Atrakcie v okolí: kúpanie (priamo v hoteli, nový thermal
aquapark vo Vyhniach, termálne kúpele Parenica jaskyni
v Sklených Tepliciach), lyžovanie (nový skipark
Salamandra Resort v Hodruši-Hámre, bežkárske trasy v
okolí), rarita Kamenné more vo Vyhniach, mesto Banská
Štiavnica zapísané na zozname UNESCO, bane –
sprístupnené skanzeny v okolí Banskej Štiavnice, Kalvária
v Banskej Štiavnici, kaštieľ Anton vo Svätom Antone,...

www.vyhne.tricio.sk

Penzión s reštauráciou na brehu jazera v Štiavnických Baniach len 6 km od Banskej Štiavnice, s
vlastnou ohradenou plážou a vlastnými vodnými bicyklami a ležadlami. Ubytovanie s výbornou
kuchyňou za veľmi príjemnú cenu.
Cena: od 45 Eur/2-lôžková izba/noc
Kapacita: 2 – 41 osôb
Vybavenie objektu: 8 x 2-lôžková izba + 5 apartmánov,
TV, rádio, reštaurácia, záhradná terasa, detské ihrisko,
vhodné pre rodiny s deťmi, na firemné akcie
Atrakcie v okolí: kúpanie - jazero pri penzióne, tajchy
v okolí – jazero Počúvadlo, Evičky, Kopanice, termálne
kúpele v Sklených Tepliciach, jaskynný kúpeľ v Parenici,
wellness a aquapark vo Vyhniach), lyžovanie (nový
skipark Salamandra Resort v Hodruši Hámre, bežkárske
trasy priamo v okolí), korčuľovanie na jazere, fly fishing,
Banská Štiavnica – Starý zámok, Nový zámok, Námestie
sv. Trojice, Kalvária, Banské múzeum v prírode,...
mincovňa a hrad v Kremnici, barokový kaštieľ a kone v
Penzión má vlastné vodné bicykle a vlastnú ohradenú Svätom Antone, Zvolenský hrad 30 km, Kamenné more pláž s lehátkami
prírodná rezervácia (jediná v Európe) + travertín vo
Vyhniach 13 km

www.stiavnicke.tricio.sk

Hotel s bazénom a wellness službami v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Výborné miesto pre
rodinnú dovolenku s deťmi, svadby, romantické víkendy vo dvojici, či firemné akcie.

Vynikajúca poloha priamo pri kúpeľnom parku

Cena: od 59 Eur/2-lôžková izba/noc alebo v závislosti od
vybratého wellness pobytu
Kapacita: 2 – 53 osôb
Vybavenie objektu: ubytovanie v komfortne zariadených
apartmánoch a 2-lôžkových izbách, TV, rádio, internet,
reštaurácia, záhradná terasa, detský miniklub s
animátorom, parkovisko, vhodné pre rodiny s deťmi, na
firemné akcie
Atrakcie v okolí: kúpanie – priamo v hoteli, aktívny
odpočinok 20 m od areálu hotela – 3 udržiavané tenisové
kurty, minigolf, požičovňa bicyklov, možnosť poľovačky
či jazdy na koni na základe individuálnych požiadaviek
klientov, rybolov na neďalekej priehrade Baračka,
Trenčiansky hrad, Bojnice – zámok, ZOO, Literárne
múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch, Beckov, Čachtice,..

www.baracka.penziony.sk

Ak si želáte vybrať iné ubytovanie na Slovensku neváhajte nám zaslať Vašu požiadavku
prostredníctvom Minútového formuláru na www.poradenstvo.tricio.sk
Niektoré naše objekty ponúkame v nižších cenách, ako ubytovatelia samotní a navyše svojimi
postupmi garantujeme našim klientom aj ich spokojnosť (klientske zálohy za pobyty hradíme
ubytovateľom na účet až po spokojnom návrate našich klientov).

