TIPY NA VÝLETY A ZĽAVY
TÚRY S HORSKÝM SPRIEVODCOM
Spestrite si pobyt túrami na okolité tatranské končiare. Vystúpte
na majestátny štít Kriváňa – symbol Slovenska, spoznajte Bystrú - najvyšší vrch Západných Tatier alebo zdolajte Kôprovský
štít, kde sa počas túry pokocháte pohľadom na Veľké Hincovo
pleso a objavíte najväčší tatranský vodopád – Kmeťov vodopád.
Uvedená cena za sprievodcu je platná pre 1 až 8 osôb.

1./ KRIVÁŇ
Túra: 8 - 9 hod. I cena: 100 EUR

Túra sa začína pri Troch studničkách. V prípade záujmu presun
autom od Grand hotela Permon zabezpečí za poplatok sprievodca – potrebné objednať si vopred.

3./ KÔPROVSKÝ ŠTÍT
Túra: 10 -11 hod. I cena: 110 EUR

Túra sa začína pri parkovisku - zastávka TEŽ Popradské pleso.
V prípade záujmu presun autom od Grand hotela Permon zabezpečí za poplatok sprievodca – potrebné objednať si vopred.
Za poplatok je možné využiť aj transfer z parkoviska pri zastávke TEŽ priamo na Popradské pleso.
Ďalšie vrcholy Vysokých a Západných Tatier podľa vlastného
výberu sú možné po dohode so sprievodcom. Objednávky je
potrebné uskutočniť minimálne 3 dni vopred, predbežný záujem je ideálne nahlásiť pri rezervovaní pobytu na rezervačnom
oddelení. V prípade nepriaznivého počasia je zmena programu
a trasy vyhradená.

2./ BYSTRÁ
Túra: 9 - 10 hod. I cena: 90 EUR

Tel. č. na sprievodcu: 0903 624 862

CYKLOTÚRY SO SPRIEVODCOM

2./ „PASTIERSKÝ CYKLOVÝLET“ – AJ PRE DETI
Trvanie: 1 - 2 hod. I 30 EUR za sprievodcu a servis

Túra sa začína pri Grand hoteli Permon.

Oblasť Podbanské a okolie je poprepletané množstvom cyklistických trás rôznej náročnosti. Spoznajte so sprievodcom menej známe trasy, ktoré Váš očaria. Všetky cyklovýlety začínajú
pri Grand hoteli Permon****. Uvedená cena je platná pre 1 až 15
osôb. Trvanie cyklotúry závisí od typu bicykla a kondície. Cena
za zapožičanie bicykla podľa platného cenníka (horský 18 €/
deň, elektrobicykel 29 €/deň).

1./ „PACHOVA CYKLOVAČKA“
Trvanie: 2 - 4 hod. I 50 EUR za sprievodcu a servis

3./ „CYKLOFOLKLÓR LIPTOVA“
Trvanie: 3 - 5 hod. I 50 EUR za sprievodcu a servis
Ďalšie cyklotúry sú možné po dohode so sprievodcom. Objednávky je potrebné uskutočniť minimálne 3 dni vopred na uvedenom tel. čísle. V prípade nepriaznivého počasia je zmena
programu a trasy vyhradená.

Tel. č. na sprievodcu: 0903 624 862

LANOVÝ PARK TARZANIA

GALÉRIA ILUSIA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

TARZANIA A ZIP-LINE, HRABOVO RUŽOMBEROK
Detská trasa: 4 EUR (pultová cena 6 EUR)
Dospelá trasa: 10 EUR (pultová cena 12 EUR)
Zip-Line + Tarzania: 12 EUR (pultová cena 15 EUR)
TARZANIA, JASNÁ
Detská trasa: 4 EUR (pultová cena 5 EUR)
Dospelá trasa: 12 EUR (pultová cena 15 EUR)
www.tarzania.sk

10% ZĽAVA NA VSTUP

LIPTOV LASERS, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY, PRIBYLINA

20% ZĽAVA NA ATRAKCIE

Zvýhodnená cena vstupu:
5 EUR/osoba (pultová cena: 6 EUR)

Zahrajte si Laser tag (laserová prestrelka v labyrinte), Laser maze
(preliezanie chodbou popretkávanou laserovými lúčmi) alebo vyskúšajte Escape room. Odporúčame rezerváciu vopred.

www.liptovlasers.com

ILUSIA je fascinujúci svet optických klamov, ktoré podkopú dôveru v Tvoje zmysly. Prečítať si noviny na vrchole mrakodrapu, pohladkať slona, prejsť sa krajinou lega alebo si zatelefonovať na
dne bazéna… toto a ešte omnoho viac ponúka ILUSIA. Odporúčame rezerváciu vopred. www.ilusia.sk

Deti od 6 do 18 rokov a študenti do 26 rokov:
3 EUR/osoba, Deti do 6 rokov zadarmo
www.liptovskemuzeum.sk

Na uplatnenie zľavy u uvedených partnerov je potrebné preukázať sa platným hotelovým preukazom.
Nárok na zľavu je možné uplatniť si v termíne počas pobytu v Grand hoteli Permon**** alebo hoteli Pieris***.

TIPY NA VÝLETY A ZĽAVY
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA, LIPT. MIKULÁŠ
Cena so zľavou – dospelí: 6 EUR (pultová cena 7 EUR)
Cena so zľavou – rodinná vstupenka: 12 EUR (pultová cena 14 EUR) /2 dospelí + 3 deti od 6 do 15 rokov/
Deti do 6 rokov: BEZPLATNE
Poďte s nami spoznávať, učiť sa i zabávať v našich nových interaktívnych expozíciách. Objavujte tajomstvá a krásy slovenskej
prírody od hlbokých jaskýň až po vysoké hory. Prelezte jaskynnou plazivkou, vojdite do medvedieho brloha, hľadajte skameneliny
v piesku, počúvajte ako spievajú minerály a ešte omnoho viac. www.smopaj.sk

BÁJNA RÍŠA AGHARTHA
Zľava na vstup so sprievodcom:

každá dospelá osoba za cenu detského lístka
PODZEMIE POD VEŽAMI (Liptovský Ján)
po zľave: 2,50 EUR/osoba (štandardná cena: 4 EUR)
MEDVEDIA ŠTÔLŇA (Žiarska dolina)
po zľave: 3 EUR/osoba (štandardná cena: 5 EUR)
STANIŠOVSKÁ JASKYŇA (Jánska dolina)
po zľave: 3,50 EUR/osoba (štandardná cena: 6 EUR)
Podzemie pod vežami - vstúpte a ponorte sa do príbehu

mince. Zažijete pri tom premenu kúsku kovovej rudy na predmet, ktorý sprevádza ľudstvo už tisícročia. Pri návšteve pocítite
chlad podzemia, horúčavu kováčskej vyhne aj vlhkosť zurčiacej
vody v splavoch. Na svoje si prídu aj tí najmenší.

Medvedia štôlňa - jediné sprístupnené staré banské dielo

na Liptove, ktoré zaručí zážitok, na ktorý budete dlho spomínať.
Prejdete si miesta, ktoré človek tvrdou prácou vytvoril za desiatky rokov s vidinou získania zlata, všetko v neopakovateľnej atmosfére horiaceho olejového kahanca. Čelovú lampu dostane
každý návštevník pred vstupom.

www.stolna.sk
Stanišovská jaskyňa - jediná celoročne prístupná jaskyňa
na Liptove otvorená každý deň je ideálnym cieľom pre celú rodinu. Dokonalý zážitok zažijete pri objavovaní čarovného podzemia so sprievodcami - jaskyniarmi. Budete kráčať s čelovou
lampou popri stenách, ktoré voda a matka príroda vymodelovala do neopísateľných tvarov. Do jaskyne nepotrebujete špeciálny odev ani obuv
www.stanisovska.sk

www.podvezami.sk

ADRENALIN CENTRUM, LIPT. MIKULÁŠ (PRIAMO V AREÁLI VODNÝCH ŠPORTOV)
20% ZĽAVA NA ATRAKCIE
rafting v Areáli vodného slalomu, splav rieky Váh (min. 4 osoby)
strelnica (lukostreľba, vzduchovky, air-soft) a paintball
„Hydrospeed“ - nosná doska, na ktorej leží telo, nohy sú voľne položené na vode. Ovláda sa pomocou náklonov

a pohybom nôh. Toto poskytuje maximálny kontakt s vodou. Vyskúšate si traverzy cez prúd, surfovanie vo vlne a iné.
„Adventure Golf“ - klasický golf zmenšený do veľkosti minigolfových dráh

www.raftingadventure.sk I tel. 0948 906 506

KATAMARÁN – LOĎ MARA (PLÁŽ LIPTOVSKÝ TRNOVEC)
10% ZĽAVA Z CENY
DOSPELÁ OSOBA – cena po zľave: 8,10 EUR/osoba (štandardná cena: 9 EUR)
DIEŤA - cena po zľave: 5,40 EUR/osoba (štandardná cena: 6 EUR)

Spestrite si Vašu letnú dovolenku okružnou plavbou po Liptovskej Mare. Otvorená motorová loď (konštrukcie katamarán) je vybavená
pohodlnými koženými sedadlami a má kapacitu 12 osôb. Posádke zaručuje neočakávaný komfort a zážitok. Deti majú možnosť vyskúšať si kormidlo. Skúsení kapitáni vám radi porozprávajú o krásach Liptova a Liptovskej Mare. Pravidelné plavby už od 4 osôb, možnosť objednania celého katamaránu za výhodné ceny. (Počas júla a augusta je potrebné uhradiť aj vstupné na pláž Liptovský Trnovec
- zvýhodnená cena vstupu v prípade plavby katamaránom.) www.lodmara.sk I tel. pre objednávky: 0917 261 274

Na uplatnenie zľavy u uvedených partnerov je potrebné preukázať sa platným hotelovým preukazom.
Nárok na zľavu je možné uplatniť si v termíne počas pobytu v Grand hoteli Permon**** alebo hoteli Pieris***.

