
                              P O N U K A    R E K R E Á C I E 
 

 

 ZO OZŢ pri PR Zvolen ponúka na rekreáciu chatu pri obci Kováčová, 5 km od mesta Zvolen. 

Kapacita chaty je 9 osôb (3 izby/3 lôţka). Na spoločenské posedenie je kapacita 20 – 30 osôb. Chata sa 

nachádza v lesnom poraste, v chatovej osade „B“. 

  V chate je kuchynka – chladnička, mikrovlnná rúra, sporák plynový s rúrou, ostatné vybavenie - 

taniere, hrnce, príbory a pod., spoločenská miestnosť s TV, komora a WC. Izby v počte tri sú na poschodí. 

Pri chate je ohnisko, moţnosť poskytnutia kotlíka na guľáš a gril. Stravovanie individuálne, prípadne 

v blízkych reštauračných zariadeniach. 

CENNÍK: 

pre členov ZO OZŢ pri PR Zvolen                                               5,00 €/osobu/noc 

ostatní                                                                                         10,00 €/osobu/noc   

Jednodenný pobyt  -  bez ubytovania do 22,00 h   

- pre členov ZO OZŢ pri PR Zvolen                                  20,00 €  

- ostatní                                                                               35,00 € 

Víkendový pobyt  pre členov ZO OZŽ pri PR Zvolen           50,00 € 

(piatok - nedeľa) 

Víkendový pobyt  ostatní                                                           80,00 € 

(piatok - nedeľa) 

Týždenný pobyt pre člena ZO OZŽ pri PR Zvolen - nástup v sobotu 11,00 h  

                                                                                        150,00 €  

Týždenný pobyt - ostatní  nástup v sobotu 11,00 h                                      

                                                                                        220,00 €  

 

Kontakt: číslo tel. 045/229 4021, email: marcinekova.a@zsr.sk 

 

Odporúčame navštíviť   
Zvolen - Zvolenský zámok, historické námestie v meste Zvolen, Pustý hrad - podľa viacerých zdrojov 

povaţovaný za najväčší v strednej Európe,  Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Arborétum Borová 

Hora.   

Kúpele Kováčová a kúpele Sliač, moţnosť objednania procedúr. 

Hronsek - Drevený artikulárny kostolík - pamiatka UNESCO. 

Vígľaš – Vígľašský zámok - otvorený po rekonštrukcii, reštaurácia Masarykov dvor.   

Banská Bystrica - historické námestie, Bystrický zámok, šikmá veţa na námestí, Múzeum SNP.  

okolie Banskej Bystrice - Špania dolina, Harmanecká jaskyňa, Vodný ţľab v doline Rakytovo pri Dolnom 

Harmanci, chata Kráľova studňa - dostupná autom, (od chaty vedie turistický chodník na vrch Kríţnej - 1 

hod. Jeden z najkrajších výhľadov na Slovensku), trať Banská Bystrica – Diviaky s 22 tunelmi.  

Donovaly - turistika, Habakuky - svet rozprávok, Lanové centrum Donovaly.   

Kremnica - Mestský hrad Kremnica, Múzeum mincí a medailí, Mincovňa. 

Kremnické Bane - geografický stred Európy.  

Banská Štiavnica - pamiatka UNESCO, Nový zámok, Starý zámok, Klopačka, Kostol sv. Kataríny, Kalvária, 

Banskoštiavnický betlehem, piváreň ERB, Trať mládeţe Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. 

okolie Banskej Štiavnice  -  výstup na Sitno, Banskoštiavnické tajchy, Banské múzeum v prírode - expozícia 

v podzemí, Múzeum vo Svätom Antole - expozícia poľovníctva.    

Cykloturistika: trasa Zvolen - Banská Bystrica, okolie chaty - Bienska dolina, Kováčovská   dolina.  

Moţnosti kúpania: termálne kúpalisko v Kováčovej, termálne kúpalisko Sliač, termálne kúpalisko Katarína 

v Kremnici, termálne kúpalisko Aqualand Banská Bystrica, tajchy pri Banskej Štiavnici - kúpanie na vlastnú 

zodpovednosť. 

 

 Pobyt sa odporúča pre rekreantov, ktorí  majú  záujem spoznávať krásy Slovenska, so zameraním na 

stredné Slovensko. Vhodné pre rodiny s deťmi.  
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