HA PARADICSOMBA  AKKOR A SZLOVÁK
PANZIÓHÉTVÉGI HÁZAK
a Szlovák Paradicsomban
PARADICSOMBA!
Mobil:
Tel.:

00421-905-493 122
00421-53-4423 728

www.nemopenzion.sk
E-mail: nemo-penzion@stonline.sk

NYÁR A PARADICSOMBAN
gyermekeivel, a Szlovák Paradicsom hétvégi házaiban és panzióiban
Régiónk, a Szepesség a gótika és reneszánsz emlékeinek
valóságos kincsestára. Számtalan régi város, vár, kastély,
hagyományõrzõ építészettel rendelkezõ település, ugyanakkor fenséges sziklacsúcsok, mély, és vad kanyonok, szépséges
vízesések, vad helyi folyók, jég- és cseppkõbarlangok, gyógyító
termálforrások, fürdõhelyek találhatóak itt, ráadásul mindezt
szinte körül öleli még érintetlen õstermészet.

AJÁNLATUNK:
– 7 km hosszú tutajozás a Dunajec folyó vadregényes
kanyonjában, amely a Pieniny nemzeti parkban, a lengyelszlovák határon található,
– lovaglás a szabad természetben, kísérõvel,
– látogatás a Dobsinai jégbarlangban a Domicai
cseppkõbarlangban és az Ochtinai aragonitbarlang fenségesen bizarr termeiben,
– tábortûz, zenével, eredeti szlovák népzenével,
– a GÓTIKUS ÚT- 270 km hosszú autótúra a Szepesség és
Gömör legérdekesebb gótikus eredetû történelmi emlékei
nyomán.
Az év bármely szakaszában szívesen
fogadva vannak nálunk. Feledhetetlen
KARÁCSONYT élhet meg vidám
SZILVESZTERT, HÚSVÉTI ÜNNEPEKET,
szép NYARAT a hegyekben, friss levegőjét
szívhatja a Szlovák Paradicsom érintetlen
természetének, melankolikus színpompás
ŐSZT élvezhet, vagy bármikor eltölthet itt
egy kellemes HÉTVÉGÉT.

A SZLOVÁK
PARADICSOMBAN
TALÁLHATÓ:
– 10 vadregényes vízmosás és kanyon, melyek
2-6 km hosszúságúak, számtalan szépséges
vízeséssel, melyeket télen, nyáron egyaránt,
hágcsókon, létrákon és függõhidakon bejárhat;
– 20.000 ha erdõ és 220 km hosszú jelzett turistaösvény;
– a 99% páratartalmú levegõ szinte gyógyírként
hat a tüdõre;
– természetes gyógyberendezés. mely
többet tud tenni az Ön egészségéért mint
a tenger mellett eltöltött passzív pihenés.

MILYEN SZÁLLÁSLEHETÕSÉGEKET KÍNÁLUNK ÖNÖKNEK?

NEMO PANZIÓ

HÉTVÉGI HÁZAK A HEGYEKBEN

SZLOVÁK PARADICSOM  SPISSKÁ NOVÁ VES

KIKAPCSOLÓDÁS AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

Kis panzió a város szélén, a Szlovák Paradicsom Nemzeti Park
határán. Nyolc két- és háromágyas szoba, mindegyik saját toalettel és fürdõszobával, TV-Sat, internet WiFi gratis parkolóval,
nagy kerttel, fedett kinti tûzhellyel, grillezõvel, asztalitenisz
játszóhellyel, kis vendéglõvel-étteremmel.
Étkezési lehetõségek: kiadós reggeli svédasztal formájában,
meleg- és hideg ételek, italok.

Amennyiben Ön szereti a romantikát, szeret fõzni, béreljen hétvégi
házat a Szlovák Nemzeti parkban és környékén a szabad természetben. A házak 4, 6, 8, ill. 10 személy elszállásolására alkalmasak, pótágy kiegészítési lehetõséggel. autóval megközelíthetõ
helyeken, társalgóval, hálószobákkal. A konyhasarok edényekkel,
hûtõvel, kávéfõzõvel, hideg- és melegvízzel ellátott csapteleppel
van felszerelve. A zuhany és az öblítõs toalett szintén természetes
tartozéka a házakban. A fûtés elektromos vagy központi. A hétvégi
házak standard színvonalú magántulajdonban lévõ ingatlanok

SZÁLLÁSÁRAK A NEMO PANZIÓBAN (szállás ár nap/fõ)
SZÁLLÁS:

felnõttek
12,50 €
gyermek 10 é.korig 8,50 €

REGGELI:

felnõttek
2,50 €
gyermek 10 é.korig 1,50 €

Gyermek 3 é.korig GRATIS.
A SZÁLLÁS ÁRÁBAN BENNE VAN A TÁJÉKOZTATÁS A SZLOVÁK
PARADICSOMRÓL, TÉRKÉPBÉRLETI LEHETÕSÉG, ÚTIKÖNYV ÉS
SZÍNES INFORMÁCIÓS ANYAGOK KÖLCSÖNZÉSE, ASZTALITENISZ,
TOLLASLABDA KELLÉKEK KÖLCSÖNZÉSE, AUTÓPARKOLÁSI DÍJ.

INFORMÁCIÓK A SZÁLLÁSRÓL:
Magyar info - tel./fax: 00421-53-4428 292
Mobil: 00421-904 408 684
www.nemopenzion.sk

ELSZÁLLÁSOLÁSI ÁR EGY NAPRA
4 személyig
6 személyig
8 személyig
10 személyig
Pótágy egy személyre
Kutyaért pótdíj egy napra

50 €
65 €
80 €
95 €
8€
5€

MEGRENDELÉSÉT POSTÁZHATJA ÍRÁSBAN,
MEGKÜLDHETI FAXON VAGY E-MAILEN.
PANZIÓ NEMO, Milan Niemašík,
Pohronská 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko
E-mail: nemo-penzion@stonline.sk

12032009

