
 

 Informácie k vyhláseniu MSR a MP  

29.10.2016 

Ubytovanie: 

Cena:  

 štandard 19€/osoba, pri plne obsadenej dvoj alebo trojlôžkovej 
izbe 

 prémium 24€/osoba, pri plne obsadenej dvojlôžkovej izbe. 
 Dieťa na prístelke do 12 rokov 12€ 

Pobytová taxa je 0,7€/noc.  

Cena ubytovania je už aj s bohatými raňajkami. 

V hoteli máte k dispozícii bezplatne Wi-Fi, ako hostia hotela 
dostanete 20% zľavu do Aquacity Poprad.  

Ak si chcete spravi ť výlet, a prídete o pár dní skôr, platí pre Vás 
akciová cena na každú noc ☺. 

Ubytovanie si rezervujete vy. Buď telefonicky na t.č. +421 918 898 720  
alebo e-mailom: poprad@hotelsatel.com ; www.hotelsatel.com 

Pri rezervácii ubytovania je potrebné uviesť do poznámky MSR+MP, hotel je 
rezervovaný pre nás.  

Ubytovanie si objednávajte priamo cez stránku hotel a 
alebo telefonicky, NIE cez booking.com . 

Cena lístka:             dospelý 20€ 

             detský 15€ (do 12rokov) 

Dúfame, že na vyhlásenie sa už všetci tešíte, ešte Vás 
prosíme,  

svoju ú časť nám potvr ďte na mail p. Žia čkovej  
ziackovavladimira@gmail.com  do 22.10.2016.  

V prípade ďalších otázok ohľadom vyhlásenia kontaktujte p. Žiačkovú, na 
t.č.+421905 947 079. 



 

Nižšie nájdete ešte pár tipov, kam ísť v okolí Popradu. Okrem turistiky, sa 
môžete okúpať v aquaparkoch, zobrať deti do 5D kina, a omnoho viac. ☺.  

 

 

Tipy na zábavu v okolí POPRADU 

 5D KINO – OC MAX POPRAD, OC FORUM  
               Info: http://www.kino-5d.sk/poprad/  
 

 Aqua City Poprad : kúpanie, tobogány, možnosť zakúpenia 
výhodnejších rodinných vstupov!!!  
http://www.aquacity.sk/rodinne-vstupenky/ 
Náš hotel Satel Vám ponúka aj 20% zľavu na vstup 

 
 Adrenalín nielen pre deti! Síce v Liptovskom Mikuláši, ale 
Hurricane factory v Tatralandii,  
 https://www.zlavomat.sk/zlava/584249-lietanie-ride-a-storm-
v-hurricane-factory-tatralandia-top-zazitok 

 ZOO KONTAKT, špeciálna zoo, kde zažijete priamy kontakt 
so zvieratkom, a medveďa si môžete aj pohladkať ☺  
http://www.zookontakt.sk/ 

 Let balónom 
http://www.visitpoprad.sk/aktivity/ads-ballooning-s-r-o/ 

 Bublinka, detské interiérové ihrisko, nachádza sa priamo 
v Poprade ☺ 
https://www.facebook.com/BublinkaDetskeInterieroveIhrisko 

 Bungee jumping   
http://www.visitpoprad.sk/aktivity/bungee-jumping/ 

 Bowling  
http://www.citybowling.sk/ 
 
CYKLOTRASY 
Všetky cyklotrasy si vyhľadáte na 
http://cyklisticke.trasy.sk/index.php?route=product/search&ke
yword=Popra 
 
Turistika a zaujímavosti 
http://www.tatry.sk/tipy-na-vylety/zaujimavosti/ 
 

 


