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Hruš ov



UBYTOVANIE
U bylinkárky
Je zrekonš truovaná vidiecka usadlosť na kopč eku

„ Katkin vŕ š ok“

Nachádza sa na hruš ovských lazoch plných voň avých

byliniek, kde si okrem útulného ubytovania môž ete

vychutnať aj príjemný bylinný relax.

Izby
Š tyri dvojlôž kové izby s mož nosť ou prístelky.

Kaž dá izba s vlastnou sprchou a toaletou.

Spoloč enské priestory
Spoloč enská miestnosť s kapacitou max. 24 hostí.

vonkajš ia raň ajková terasa a relaxač ná terasa s

vírivkou.

Vyhliadková terasa s kamenou pecou.
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NÁUČ NÝ CHODNÍK

UBYTOVANIE
Aktívne prostredie

Okolité lúky a bylinné záhony ponúkajú vlastný zber a

poznávanie.

Neď aleký rybník poskytuje mož nosť rybolovu a sieť

poľ ných ciest po hruš ovských lazoch ponúka viacero

trás pre cykloturistiku.

Domáci bylinné wellness
Sauny a tiché vane z bylinných odvarov.

Hydromasáž ne vane pre dvoch

a vonkajš ia výrivka.

Nápoje a jedlo
Teplé a studené nápoje z byliniek.

Ranajky s príchuť ou byliniek.
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Pálenica
V budove dedinskej pálenice postavenej z roku 1938

je destilač ná technológia z roku 1939 funkč ná

i v súč astnosti.

Pre Hruš ov je charakteristická

pálenka predovš etkým hruš kovica

Kováč ska vyhň a
Prezentácia kováč skeho remesla v obecnej

dielni zrekonš truovanej v pôvodnom š týle.

Sú tam pôvodné nástroje ako napríklad mechy,

nákovy,

Roľ nícka technika
Exponáty na výstavu sa zbierali od roku 1999 po

okolitých dedinách a lazoch.

Najstarš í motor má viac ako 100 rokov.

Zbierka obsahuje takmer 100 exponátov.
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HONTIANSKA PARÁDA

NÁUČ NÝ CHODNÍK
Chlebové pece
Použ ívala sa na peč enie chleba,

lepníkov, mrváň ov a mäsa.

Stavali sa š tvorchlebové až osemchlebové.

Ľ udový dom
Okná a dvere sú pôvodné, drevené

a rezbársky zdobené.

Vnútorné vybavebie domu charakterizuje spôsob

tradič ného bývania

Laznícka drevenica
Táto zrubná chyž ka je príkladom

dvojpriestorového obydlia.

Slúž ila pre gazdu ,ktorý sa celý rok staral o dobytok.
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Hontianska paráda
Je vrcholným podujatím obce Hruš ov,

ale i podujatím ľ udovej tradič nej kultúry Hontu.

Predstavuje ľ udovú kultúru javiskovou formou.

Sú 4 programové úrovne festivalu.

Ž ivot na lazoch
Ž ivé úkáž ky ruč nej ž atvy, mlátenia obilia,

peč enia chleba v kamenných peciach,

pálenia dreveného uhlia a kresania

dreva a kameň a.

Amfiteáter
Scénické programy na amfiteátri folklóristov z Hontu,

z iných regiónov Slovnenska i zahranič ia.
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HONTIANSKA PARÁDA
Remeselníctvo

Remeselníci z celého Slovenska a zahranič ia na

festivale kaž doroč ne prezentujú svoju zruč nosť .

Hontianske dvory
Ako priestor pre ochutnávku, zábavu,

ale i prezentáciu okolitých obcí.

V kaž dom sa ponúkajú odliš né

tradič né jedla a nápoje.

Tradič né jedlá
K najviac navš tevovaným patria gurmánske

dvory,kdemôž te ochutnávať tradič né

domáce jedlá ako napr.lepníky,

podplamenníky, š iš ky a biely domáci chlieb
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Dudince



CENNÍK

UBYTOVANIE
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Mineral
Je situovaný v centre mesta blízkosti kúpeľ ného areálu.

Na výber sú pobyty relaxač né s procedúrami č i wellness

( jaccuzzi, sauny,ochladzovací bazén)

priamo pod jednou strechou.

Pod hotel Minerál spadájú aj lieč ebné domy

Rubín a Smaragd.

Rubín
Jeho prednosť ou je hlavne mnoho služ ieb

pod jednou strechou(bazény,fitness,kaderníč ka,bar)

Smaragd
Je ubytovanie v tichom prostredí s veľ kými izbami.

Spolu s rubínom tvorí jeden komplex.

Navyš e, po rekonš trukciách vítajú svojich hostí

v modernejš om š ate.

Cena pobytu obsahuje 2-lôž ková izbu , raň ajky,bio výrobky zo

záhradky.

Cena s DPH



UBYTOVANIE

OKOLIE
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Diamant
Ponúka „ pod jednou strechou“ viac než 80 druhov

lieč ebných procedúr zameraných na pohybový,

srdcovo-cievny, neurologický aparát, profesionálny

stres, psychosomatické stavy vyč erpania,

manaž érske choroby.

Izby
Izby sú vybavené TV s plochou obrazovkou a

niektoré majú aj priestor na posedenie.

Z vybraných izieb sa naskytá výhľ ad

na bazén alebo do záhrady.

Jedálne
Okrem základnej racionálnej stravy zabezpeč uje aj

ž lč níkovú, redukč nú, diabetickú a bezlepkovú diétu.
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Múzeum masiek
V tamojš om múzeu vystavujú 400 masiek od

zberateľ a Martina Davida Clarka, ktorý ich

zhromaž dil na svojich cestách po svete.

Tesárska roklina
Jedineč né, hoc nie veľ mi dlhé kaň onovité

údolie, ktorá sa nachádza necelých

7 km od obce Dudince.

Má š tyri vodopády, najväč š í z nich

dosahuje výš ku 8 metrov.

Tesárske dúpence
Dávne úkryty, ktoré ľ udia vysekali do mäkkej horniny

v č ase tureckých nájazdov.

Niekde sú vytesané z horniny aj postele a stolík.



OKOLIE

CENNÍK

Rímske kúpele
Sú to terasy do ktorých boli pred stároč iami vytesané

primitívne bazéniky v ktorých vyvierala minerálna voda.

Odkazujú na prítomnosť Rimanov na území dneš ného

Slovenska.

Travertíny
Vznikli usadzovaním z minerálnych prameň ov,

koré majú ojedinelé zlož enie.

Kúpalisko Dudinka
Patrí skôr ku menš ím a pokojnejš ím kúpaliskám.

Má 4 bazény: rekreač ný bazén,bazén s vodnými

atrakciami, detský bazén a minerálny bazén

s dudinskou lieč ivou vodou..
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Cena s DPH

Cena pobytu obsahuje 2-lôž kovú izbu, raň ajky, obed,

več eru a jedni procedúru



UBYTOVANIE

Banská

Š tiavnica

Pivnica
Z reš taurácie je prístup do rozsiahlych pivnič ných

priestorov, ktorých využ itie sa pripravuje

(vínna pivnica, bar, diskotéka)

Konferenč ná miestnosť
Má vlastnú kuchyň u a bar.

Odporúč ame pre vš etky prílež itosti do 50 osôb.

Reprezantač ný priestor s krbom, veľ korozmerným

televízorom a videoprojekciou

súkromné oslavy a spoloč enské udalosti.

Letná terasa
Z reš taurácie je prístup na letnú terasu vo dvore

orientovanú na juh.
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Ubytovanie

PAMIATKY

Hotel Bristol
Je so svojou secesnou fasádou umiestnený v

úplnom centre Banskej Š tiavnice.

Izby
V hoteli sú k dispozícii dvoj až š tvorlôž kové izby,

ako aj apartmán.

Kaž dá izba je vybavená vlastnou kúpeľ ň ou a

televízorom s plochou obrazovkou.

Reš taurácia
Kaviareň s reš tauráciou má oddelenú č asť pre

fajč iarov s hore výsuvnými oknami, prič om drevený

výklad je jediný zachovalý originálny výklad v

Banskej Š tiavnici..
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Stĺ p Svätej Trojice
Vznikol ako poď akovanie mesta za prež itie morovej

epidémie v roku 1710, poč as ktorej zahynula takmer

polovica z jeho 10 000 obyvateľ ov.

Banské múzeum v prírode
Ako najstarš ia a tematicky najrozsiahlejš ia

banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj

rudného baníctva v stredoeurópskom priestore

od stredoveku do konca 20. storoč ia.

Mineralogické múzeum
Ukrýva vzácnu Mineralogickú expozíciu s vyš e

š tyristo druhmi minerálov z celého.



PAMIATKY

PAMIATKY
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Kalvária
Je súbor celkovo dvadsiatich dvoch samostatných

sakrálnych stavieb, z toho sedemnástich kaplniek.

Dnes plní funkciu rekreač nú a náuč no-vzdelávaciu.

Strarý zámok
Kedysi bol kostolom, ale v období tureckej hrozby

bol prebudovaný na pevnosť .

Sídli tu expozícia o najstarš ích dejinách regiónu

Baníci prichádzajú, expozície streleckých terč ov,

kováč stva, slávna fajkárska dielň a a iné.

Nový zámok
Je jednou z architektonických ikon mesta.

Nachádza sa v nej expozícia protitureckých bojov s

unikátnymi ukáž kami zbraní.
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Banka lásky
Kaž dému písmenku, znaku a medzere

básne MARÍNA je priradená jedna Schránka.

Na kaž dej Schránke je kúsok

originálneho Sládkovič ovho

rukopisu básne MARÍNA z roku 1846.

Tajchy
Baníci kedysi vybudovali š esť desiat medzi

sebou poprepájaných vodných nádrž í.

Ostalo ich 24, harmonicky

zrastených s prírodou.

Ponúkajú prírodné kúpanie.

Kaviareň divná pani
Je veľ ká, zariadená v “ divnom” utopistickom š týle.

Kaviareň má príjemnú atmosféru.



PAMIATKYPAMIATKY

CENNÍK
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Betlehem
Zaradil sa medzi najväč š ie drevené, pohyblivé

betlehemy na Slovenku. Zobrazuje vývoj, históriu a

tradície jedného z najkrajš ích miest na Slovensku –

Banskej Š tiavnice v rezbárskej podobe.

Kostol sv. Kataríny
Je ako významná kultúrna pamiatka prílež itostne

otvorený i pre š irokú verejnosť , záujemcom je k

dispozícii sprievodca.

Svätý Anton
V architektúre kaš tieľ a je vyjadrená symbolika

kalendára. Má š tyri vchody, sedem arkád, 12

komínov, 52 izieb a 365 okien. V súč asnosti je

sídlom múzea s historickou a poľ ovníckou

expozíciou.
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*Cena s DPH

Cena pobytu obsahuje 2-lôž kovú izbu, raň ajky

,obed, več eru, ochutnávku piva z pivovaru Erb.



Ubytovanie

Dolná

Strehová

Izby
Vš etky izby sú vybavené televízormi so satelitným

príjmom, telefónom, minibarom, pripojením na

internet, rádiom a samozrejme kaž dá izba v naš om

hoteli je s balkónom.

Wellness
Obsahuje sauny (suchá sauna, infra sauna, parná

bylinná sauna, parná soľ ná sauna),vírivku,

ochladzovací bazén,tepidárium, ľ adopád

,sprchový svet (fínske vedro, záž itkové

sprchy),oddychovú zónu a š irokú ponuku masáž í.

Kúpalisko
Ponúka 6 bazénov (zábavný, antikorový oddychový,

vírivý, detský, rekreač ný, plavecký bazén) s termálnou

vodou od 28°C do 36°C , kde si kaž dý príde na svoje.
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Ubytovanie

Atrakcie v okolí

HOTEL AQUATERMAL
Ponúka nadš tandarné služ by, starostlivosť a je ideálnym

miestom pre hostí, ktorí hľ adajú relax, oddych a útoč isko

pred kaž dodenným stresom a prácou.

Reš taurácia
Ponúka gastronomické š peciality a najchutnejš ie

vína z Veľ kokrtíš skeho regiónu.

So spojením príjemnej atmosféry budete svedkom

príjemného a nezabudnuteľ ného záž itku.

Lobby bar
Nachádza priamo pred reš tauráciou.

Ponúka š iroký výber skvelých koň akov a whisky,

s výberom ktorých Vám srdeč ne poradí náš š kolený

personál.
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Synagóga Luč enec
Je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia

využ ívaná ako multikultúrny stánok.

Návš tevníkom je vyš kolenými lektorkami

sprostredkovaný odborný výklad z histórie a

rekonš trukcie stavby.

Zámok Halič
V súč asnosti zrekonš truovaný veľ kolepý zámok,

postavený na mieste stredovekého hradu, slúž i ako

luxusný hotel s reš tauráciou.

Hrad Modrý Kameň
Múzeum sa vo svojej zbierke zameriava na

bábkarské kultúry a hrač ky, ich históriu a súč asnosť

na Slovensku, ale i v zahranič í.
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Atrakcie v okolí

Informácie

Park Luč enec
Je považ ovaný za jeden z najkrajš ích parkov na Slovensku.

Preliezač ky, š mýkač ky a zvieratá v zookútiku

si obľ úbili najmä deti.

Rodič ia a š koly sem s nimi chodia

za zábavou a oddychom.

Hrad Divín
Je zrúcanina gotického hradu,

ktorého ruiny sa nachádzajú v obci Divín.

Miraj Resort
Je momentálne jediný resort na Slovensku

s atmosférou ako v exotických krajinách.

Č aká Vás bazén s morskou vodou, palmy a pravý

morský piesok.
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V prípade záujmu nás môž te kontaktovať !

Jarmoč ná 1, 992 80 Modrý Kameň

+421944776311

cestuj.ssmk@gmail.com

cestujsro

www.moodle.ssmk.edu.sk/cestuj/
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*Cena s DPH

Cena pobytu obsahuje 2-lôž kovú izbu,raň ajky, obed,

več eru,wellness


