PENZIÓNY
A CHATY
v Slovenskom raji

AK DO RAJA, TAK
DO SLOVENSKÉHO!

Mobil: 00421-905-493 122
Telefón: 00421-53-4423 728

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

LETO V RAJI s vašimi deťmi na
chatách a v penziónoch Slovenského raja
Náš región Spiš je klenotnicou gotiky a renesancie. Nájdete tu
vysoké skalnaté štíty, hlboké a divoké kaňony s množstvom
vodopádov, dravé horské rieky, ľadové i vápencové jaskyne,
termálne liečivé pramene, kúpaliská, vzácne starobylé mestá,
dedinky so zachovalou ľudovou architektúrou, hrady, zámky
a predovšetkým neporušenú panenskú prírodu.

PONÚKAME VÁM:
– 7 km dlhú plavbu plťou kaňonom dravej rieky Dunajec na
poľsko-slovenskej hranici v národnom parku Pieniny.
– Let športovým lietadlom CESSNA 172 s vyhliadkou na
kaňony Slovenského raja a panorámu Vysokých Tatier.
– Jazdu na koňoch vo voľnej prírode s jockeyom.
– Návštevu Dobšinskej ľadovej jaskyne, vápencovej jaskyne
Domica a možnosť zhliadnuť podzemné kráľovstvo bizarnej
Ochtinskej aragonitovej jaskyne.
– Večerné posedenie pri ohni s pesničkou a slovenskou ľudovou muzikou.
– Gotickú cestu - 270 km autom po regióne Spiš - Gemer za
najvýznamnejšími gotickými pamiatkami.

Privítame vás v každom čase po celý rok.
Môžete u nás zažiť čarovné VIANOCE,
veselý SILVESTER, VEĽKÚ NOC, pekné
LETO v horách, nadýchať sa čistého
vzduchu v ekologicky nenarušenej prírode Slovenského raja, precítiť melancholickú farebnú JESEŇ a kedykoľvek stráviť
príjemný VÍKEND.

NÁRODNÝ PARK
SLOVENSKÝ RAJ  TO JE:
– 10 divokých roklín a kaňonov dlhých 2 - 6 km
s množstvom nádherných vodopádov, ktoré
zdolávate pešo v lete i v zime po stúpačkách,
rebríkoch a visutých mostoch;
– 20.000 ha lesa a 220 km značkovaných turistických chodníkov;
– 150 km ľahkých i náročných horských cyklistických trás;
– až 100% vlhkosť vzduchu v kaňonoch je balzamom na vaše pľúca;
– prírodné sanatórium, ktoré urobí pre vaše
zdravie viac ako pasívny pobyt pri mori.

AKÉ UBYTOVANIE VÁM PONÚKAME?

PENZIÓN NEMO SPIŠSKÁ NOVÁ VES HORSKÉ CHATY SLOVENSKÝ RAJ
Malý penzión na okraji mesta Spišská Nová Ves na hraniciach
národného parku Slovenský raj. Osem dvoj- a trojposteľových
izieb, každá so samostatnou kúpeľňou a WC, TV-SAT, internet
WiFi gratis, parkovisko pre autá, veľká záhrada, kryté sedenie
s ohniskom a grilom, stolnotenisové stoly, malá reštaurácia
- jedáleň.
Stravovanie: Výdatné raňajky formou švédskeho stola, teplé
- studené jedlá a nápoje.

Ak zatúžite po romantike a radi si uvaríte sami, prenajmite
si chatu vo voľnej prírode národného parku Slovenský raj a
blízkom okolí. Chaty sú určené na ubytovanie 4, 6, 8 alebo 10
osôb s možnosťou prístelku, prístupné autom, majú spoločenskú
halu, spálne vybavené posteľnou bielizňou. Kuchynský kútik má
dostatok riadu pre prípravu stravy, chladničku, kávovar, studenú
a teplú vodu. Sprcha a splachovacie WC je samozrejmosťou.
Vykurovanie chaty je elektrické, alebo centrálne. Horské chatky
sú súkromným majetkom na štandardnej úrovni.

CENY ZA POBYT V PENZIÓNE NEMO (na osobu a deň)
UBYTOVANIE: dospelí
deti do 10 rokov
RAŇAJKY:

dospelí
deti do 10 rokov

12,50 €
8,50 €
2,50 €
1,50 €

Dieťa do 3 rokov ZDARMA.
V CENE ZA UBYTOVANIE V PENZIÓNE JE POSKYTNUTIE VSTUPNÝCH
INFORMÁCIÍ O SLOVENSKOM RAJI, ZAPOŽIČANIE SÚBORU
TURISTICKÝCH MÁP, KNIŽNÝCH SPRIEVODCOV A OBRAZOVÝCH
PUBLIKÁCIÍ, BEZPLATNÉ ZAPOŽIČANIE ŠPORTOVÝCH POTRIEB NA
STOLNÝ TENIS, BEDMINTON, PARKOVANIE VOZIDIEL.

INFORMÁCIE O POBYTE:
Mobil: 00421- 905 - 493 122
Tel./fax: 00421 - 53 - 4423 728
www.nemopenzion.sk

CENY ZA CHATU A DEŇ
Do 4 osôb
Do 6 osôb
Do 8 osôb
Do 10 osôb
Príplatok za prístelok a osobu
Príplatok za psa na deň

50 €
65 €
80 €
95 €
8€
5€

OBJEDNÁVKY ZASIELAJTE e-mailom, faxom nebo písomne:
PENZIÓN NEMO
Milan Niemašík, Pohronská 2
052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko
E-mail: nemo-penzion@stonline.sk
12032009

