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PONUKA a predstavenie možností na pobyt

pre Wang Yingshen – Škola kungfu a Taiji, Hollého 11, 900 31 STUPAVA, 0918/788 118
Na základe Vášho záujmu Vám predkladáme ponuku a predstavenie možností v stredisku Skalka pri Kremnici –
Skalka arena v nadmorskej výške 1 252 m.n.m.
Termín: 11.07. - 17.07.2020(7 dní/6 nocí)
Počet osôb: cca 50
Ubytovanie: Horská chata Limba – turistická ubytovňa** (146 lôžok)
Strava: plná penzia (3xdenne)
Začiatok pobytu: večera......................Koniec pobytu: obed
Začiatok aj koniec pobytu je možné upraviť podľa požiadavky skupiny, resp. pridať stravu za doplatok (obed naviac,
druhú večeru a pod.)
Stravovanie: reštaurácia Horskej chaty Limba (140 miest na sedenie)
- možnosť dokúpenia ďalšieho občerstvenia a nápojov v reštaurácii alebo v Skibare na chate alebo APRES-SKi bare nad
chatou Limba.

STREDISKO Skalka arena /Skalka pri Kremnici v nadmorskej výške 1 252 m.n.m. www.skalkaarena.sk








ideálna poloha v strede Slovenska, len 8 km nad historickou Kremnicou
vynikajúco dostupné zo západu aj juhu Slovenska po novej diaľnici R1 (len 195 km od Bratislavy a 150km od
Trnavy)
nádherné prostredie Kremnických vrchov/Veľká Fatra a zaručene čistý horský vzduch
desiatky kilometrov trás a značených chodníkov na turistiku a cykloturistiku
viacúčelová rovná trávnatá plocha rozmeru futbalového ihriska/štadión Bielej stopy
4 vonkajšie ihriská (ihrisko na plážový volejbal, floorbal, volejbal, basketbal)
In-line dráha na kolieskové korčule a kolieskové lyže 1,8 km dlhá a 3m široká. Dráha je v lesnom prostredí, časť
na rovine, alternatívne okruhy obtiažnosti (možnosť večerného osvetlenia)

NOVINKY:
 12 jamkové DiskGolfové ihrisko – a novinka strediska APRÉS – SKI bar priamo nad chatou Limba
 Najťažšia Ferrata a najdlhší lanový most na Slovensku
NAVIAC za akéhokoľvek počasia a po celý rok priamo v stredisku aj pre deti Relax centrum, ktoré je
v tesnej blízkosti Horskej chaty Limba ( cca 350m). Ceny vstupov platné k dnešnému dňu:
 Vnútorná hala na kolektívne športy (41,6mx19,6mxvýška 9,5m), povrch mondopodlaha na báze prírodného a
syntetického kaučuku) – 14€/1 hod/prenájom haly
 Wellness, cena za vstup zahrňuje bazén a súčasne aj 5 sáun (suchá, parná, eukaliptová, bylinková a infra)
7€/1hod alebo 10€/2hod
 Bowling - 14€/dráha/hod , 10hráčov na 1 dráhe, spolu pre 20 hráčov
 Squash - 7€/hod/kurt
 Fitness – 3€/vstup/osoba
 Bedminton – 8€/hodina
 stolný tenis – 5€/stôl/hodina, zapožičanie rakiet – 1,65€
Deti do 15 rokov majú až 50% zľavu zo všetkých vstupov
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PRIAMO na Horskej chate Limba www.skalkalimba.sk














ubytovacia kapacita 146 postelí (s prístelkami 150miest)
izby 2, 3 a 4-posteľové s vlastným sociálnym zariadením – 70lôžok
Ostatné izby s umývadlom a nové sociálne zariadenia v dostatočnom počte na chodbe
reštaurácia pre 140 osôb
spoločenská miestnosť rozmer 8,5m x 12m, stoly, 80 stoličiek,
Ski bar s plazmovou TV – 80 miest na sedenie
učebňa pre skupinu cca 40 osôb (školská tabuľa na stene)
dataprojektor a premietacie plátno, ozvučenie
WIFI bezdrôtové pripojenie na internet (zadarmo) – na prízemí chaty
veľké ohnisko so sedením spolu aj pre 100 osôb, priamo nad chatou, vedľa veľkorozmerného stanu
veľkorozmerný stan priamo nad chatou (10m x 6m) – pivné sety (lavice a stoly), prívod elektriny
terasa z reštaurácie s pohľadom priamo na zjazdovku pod chatou
Lyžiareň/ stojany na bicykle, sušiaky na šaty

CENY: 24€/ubytovanie a plná penzia/1 os/1 noc ...ubytovanie a plná penzia(3xdenne strava)
BONUSY pre skupinu: Na 20 platiacich osôb 1 osoba ubytovanie úplne ZADARMO
Cena nezahrňuje: miestnu daň 0,70€/noc za osoby 18 a viac ročné (hradí sa v hotovosti na mieste)
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Cena zahrňuje NAVIAC:

na Horskej chate Limba:
 využívanie Ski baru s plazmovou TV (bez obmedzovania iných klientov)
 možnosť večerného opekania na ohnisku nad chatou (dohodnúť aspoň 1 deň vopred)
 bezplatné využívanie veľkorozmerného stanu nad chatou (bez obmedzovania ostatných klientov chaty)
 bezplatné pripojenie na internet (WIFI) – na prízemí chaty
v stredisku:
 bezplatné využívanie vonkajších ihrísk v stredisku
 bezplatné využívanie in-line dráhy v stredisku (na kolieskové korčule a kolieskové lyže)
 kilometre trás na bicykle a turistiku (v zime značené bežecké trate)

Naše ODPORÚČANIA pred príchodom ku nám:
- pozrieť si LIVE kameru strediska tu: http://www.skalkaarena.sk/lyzovanie/kamery/
- pozrieť si predpoveď počasia v stredisku tu: http://www.shmu.sk/sk/?page=769&nwp_mesto=31448
Ohľadom doplnení sme Vám k dispozícii:
e-mail:hyzova@skalkalimba.sk, Telefón: 00421 (0)910 944 622
Tešíme sa na Vás na Horskej chate Limba na Skalke pri Kremnici - v stredisku SKALKA ARENA !
www.skalkalimba.sk, www.skalkaarena.sk

…..................................................................................................................................................................................

Čo sa oplatí vidieť a využiť počas pobytu u nás?
Priamo v stredisku Skalka arena - Skalka pri Kremnici:
1/ NOVINKA - DiskGolfPark Skalka arena, profesionálne 12-jamkové/košové ihrisko, ojedinelé svojho druhu
na Slovensku. A k tomu APRĚS -SKI bar
3/ historický unikát Görgeyho tunel
Cestou na Skalku alebo pri odchode zo Skalky v historickej Kremnici:
1/Múzeum mincí a medailí - http://www.muzeumkremnica.sk/sk/uvod
2/Banské múzeum-štôlňa Andrej - http://muzeum.kremnica-gold.sk/ 3/Mincovňa http://www.mint.sk/onas_expozicia.php
4/mestský hrad - http://www.muzeumkremnica.sk/sk/mestsky-hrad

