Prevádzka Krupina-Tepličky

/ okres Krupina /

Prevádzka sa nachádza na kraji okresného mesta Krupina v peknom areáli. V tesnej blízkosti je letné
kúpalisko. Blízke okolie je vhodné na turistické prechádzky a výlety na bicykloch.
Nad mestom je dominantný prvok charakteristický pre Krupinu, protiturecká pozorovacia veža – Vartovka,
postavená pred rokom 1564. Priamo v Krupine je múzeum Andreja Sládkoviča. V okolí sa nachádza štátna
prírodná rezervácia Mäsiarsky bok (11km), chránený prírodný výtvor Štangarígeľ (9km), Sucháň (22 km) trúbiaci kameň, Krupinská priehrada (3,5 km), Sebechlebská priehrada (15km) a Žibritovský rybník (9 km),
kde je možnosť lovu rýb. Milovníkov histórie iste zaujme Bzovský hrad (8 km), hrad Modrý Kameň
(37km), kde je múzeum hračiek a bábik, zrúcaniny hradu Čabradský Vrbovok (16,1 km), kaštieľ vo Svätom
Antone (15 km) a historické banské mesto Banská Štiavnica (20km).
Okolie ďalej ponúka Vrch Sitno (40km), známe Sebechleby (14km) - viničný skanzen (výroba a
ochutnávka vín ), kamenné obydlia Brhlovce (40km) a Hrušov (34km) - ľudové slávnosti - Hrušovská
paráda.
Prevádzka je vhodná na školy v prírode, pracovné porady, školenia, rodinné stretnutia, menšie svadby,
jednoduché športové podujatia, s kapacitou 30 pevných lôžok v hlavnej budove. Apartmány majú svoje
sociálne zariadenia. Izby na každom poschodí majú spoločné sociálne zariadenie v počte 4 : WC, umývadlá
a sprchy. V areáli je tiež 11 udržiavaných kotercov pre psov. Okrem hlavnej budovy sa v areáli zariadenia
nachádzajú chatky, ktoré sa využívajú na detské letné tábory. V hlavnej budove je kuchyňa s modernou
technológiou, kde sa pre ubytovaných poskytuje celodenná strava. Strava sa podáva v jedálni pre 50 osôb,
ktorá je zároveň rokovacou miestnosťou vybavenou TV, DVD, projekčným plátnom a linkou na Internet. V
prevádzke sa nachádza tiež menšia posilňovňa, malé futbalové ihrisko. V areáli je aj možnosť posedenia na
letnej terase a opekania na ohnisku. Parkovanie je v uzatvorenom areáli.
Počet lôžok v hlavnej budove : 30 + 12 prísteliek :
z toho : 2 apartmány - 4 pevné lôžka + 2 prístelky
10 izieb v zložení - 2 / 1+1, - 4 / 2+1, - 4 / 3+1,
V každej z 15 chatiek sú 2 poschodové postele, v celkom počte ide o 60 lôžok.
GPS : N: 48°21´´53.69´´ E: 19°04´43.72´´
Informácie a rezervácie pobytov : vedúca prevádzky: Očovská Dana, tel. 0907 784 782,

Prevádzka – Krupina Tepličky

Cenník
/Platný od 1.1.2020/

Ubytovanie/osoba/noc

Stravovanie/osoba

Zamestnanec MV SR

Centrálna budova
12,00 €
Apartmán
15,00 €
Chatka
8,00 €
/len jún a september/

plná penzia
Raňajky
Obed
Večera

11,60 €
2,60 €
5,00 €
4,00 €

Samoplatci mimo MV

Centrálna budova

plná penzia

19,00 €

14,00 €

Apartmán
17,00 €
Chatka
10,00 €
/len jún a september/

-

Raňajky
Obed
Večera

3,50 €
8,00 €
6,50 €

prístelok
10,00 €
/len v prípade obsadenia pevných lôžok/
100% zľava z ubytovania a stravy pre deti vo veku od 0 do 2 rokov /bez nároku na lôžko a stravu/

- Check in: podľa dohody
- Check out: do 10:00
/neplatí pre školenia a pracovné cesty zamestnancov MV SR/
Zima
Prenájom spoločenskej miestnosti /samoplatci/:
- /bez ubytovania s podmienkou stravy a nápojov/
-

/s ubytovaním a stravou/

Leto

50,00 € / deň

30,00 € / deň

bezplatne

bezplatne

Prenájom areálu na akcie
/s poskytnutím sociálnych zariadení – mimo hlavnej budovy/
30,00 € / deň
Ceny sú stanovené vrátane DPH. Miestna daň za ubytovanie 0,50 € za fyzickú osobu a prenocovanie
v ubytovacom zariadení nie je zahrnutá v cene ubytovania.
Nestrážené parkovisko pre ubytovaných hostí zdarma.
Zvieratá v ubytovacom zariadení sú zakázané. Povolené sú len v chatkách.
Neakceptujeme platobné karty.
Informácie a rezervácie pobytov : vedúca prevádzky: Očovská Dana, tel. 0907 784 782,

Minimálny počet osôb - akcie bez ubytovania : 20/ osôb
Minimálny počet ubytovaných osôb : 15 osôb/noc

