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PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO
Dnes dopoludnia znela z obecného
rozhlasu v našej dedine pieseň Karla Gotta. Uvedomila som si, že hoci
tento hudobný velikán už takmer tri
roky nie je medzi nami, žije stále v
srdciach mnohých.

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyvniť niekoľko generácií žiakov, šikovní
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú
mnohým pri ich neľahkom boji s rôznymi chorobami, opatrovatelia a sociálni
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v
Je skvelé, ak človek zanechá po ich najťažších chvíľach, ako záchranásebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí ľudských životov, ako dobrovoľníci,
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite- starajúci sa o tých, ku ktorým bol žilia, ktorých stavby pretrvávajú po stá- vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo
ročia, ako maliari, ktorých diela nad- vychovali svoje deti, či starí rodičia,
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá,
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas ponesmrteľnými, ako...
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú
v núdzi.
Ľudia už odpradávna budujú časové schránky, do ktorých ukrývajú
Prednedávnom som dostala darhistorické predmety alebo informácie ček zabalený v škatuľke, na ktorej je
pre budúce generácie. Rodiny si zasa napísané:„Zanechajte
vytvárajú rodinné albumy ako spo- malú iskru, nech ste
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa- kdekoľvek.“ Myslím si,
miatku pre svojich potomkov.
že práve to by mohla
byť cesta.
Myslím si, že zanechať správu vo
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srdce a bude živý aj potom, keď tu už my
nebudeme, môže každý z nás. Svojou
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou,
nezištnosťou i ochotou načúvať iným
» Renáta Kopáčová, redaktorka

NAJLACNEJŠIA

Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO

0948 308 448

Dražobník GAVILA s. r. o.,

1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE č. DR002/2022
Dátum dražby: 14.07.2022 o 10:00 hod. - Prvé kolo dražby

Miesto konania dražby:
Notársky úrad, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín,
notár JUDr. Denisa Adamkovičová.
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny
odbor, pre k. ú. Moravské Lieskové, obec Moravské Lieskové, okres: Nové Mesto
nad Váhom, zapísané na LV č. 4379, a to: - pozemok parcely registra „C“ KN p. č.
21623, druh pozemku: orná pôda o výmere 1376 m2.

Najnižšie podanie 4 500,- EUR. Dražobná zábezpeka 1 000,- EUR

Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:

gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt: 0905 476 407, 0948 670 881

PALIVOVÉ
DREVO

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

59-216
36-0072

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213
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POLIENKA BUK, HRAB

ETERNITOVÝCH STRIECH
0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

36-0073

Zanechajme stopu

Týždenne do 41 870 domácností

22 119 0011
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služby, bývanie

PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

7.30 - 8.30 h.
Myjava- trhovisko 10. a 30. 6.
11.20 - 11.45 h.
Vrbové ŠUPY-LAPY 7. a 28. 6.
12.00 - 12.15 h.
Chtelnica 7. a 28. 6.
12.20 - 12.30 h.
Nižná 7. a 28. 6.
12.40 - 13.00 h.
Veľké Kostoľany 7. a 28. 6.
12.30 - 12.45 h.
Drahovce 6. a 27. 6.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33, mail:pdhorka@nextra.sk

A. Trajana 2
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Občianska
riadková
inzercia

RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

INZERCIA

0905 746 988

Distribúcia:
Marek Rus
0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

0915 261 120

63-60

DISTRIBÚCIA (41.870 domácností)
párny týždeň: Banka, Beckov,
Brezová pod Bradlom, Bzince pod
Javorinou, Čachtice, Horná Streda,
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podolie, Považany, Sokolovce, Vrbové.
nepárny týždeň: Banka, Borovce,
Bzince pod Javorinou, Čachtice,
Chtelnica, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Horná Streda,
Krakovany Lubina, Moravany
nad Váhom, Nižná, Nové Mesto
nad Váhom, Ostrov, Malé Orvište, Pečeňady, Piešťany, Pobedím,
Podolie, Považany, Rakovice,
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice,
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké
Orvište, Vrbové.

75-21

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT

Redakcia:

Eva Papuláková
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2

03 BYTY / predaj
byty/predaj
05 DOMY / predaj
domy/predaj

07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpim dom do 55 000 €,
tel.: 0949 375 038
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel.:
0908 532 682
»KÚPIM HAKI LEŠENIE, tel.:
0907 715 027

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10

Západné Slovensko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport

11

13 RÔZNE
/ predaj 13
rôzne
predaj
»Predám lacno zachovalé
mahagónové dvere 2/3
sklo, 60P,60L,80P,80L,90L,
tel.: 0902 583 948
14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
68 r. s domom hľadá partnerku, tel.: 0910 706 265
Chcete si podať inzerát?

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RPmedzera PN medzera Číslo rubrikymedzera
Text inzerátu

L
JÚN – JÚ
2022
1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

●
●
●
●
●

Príklad: RP PN 12 Predám
kočík, 0987 654 321.

seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

Nové pomníky - žula, terazzo
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871
vaskovicadam@gmail.com
0940 098 504 fb: Kamenarstvo Adam ruza
Radi Vás navštívime aj doma.
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

5

06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj

Piešany

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

3

04 BYTY / prenájom4
byty/prenájom

Nové
Mesto
n/Váhom

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim Simson Enduro,
Elektronic, alebo Jawa Pionier, Mustang. Ponúknite,
ďakujem, tel.: 0951 420 772
KÚPIM TOVÁRENSKÝ TRAKTOR, MôŽE BYŤ AJ STARÝ, NEPOJAZDNÝ, 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pionier/Simson a in é. Slušne
zaplatím, tel.: 0949 371 361

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vrátane medzier.
Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátorov O2 a 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

piešťansko

zdravie / relax

3

Čo je melanóm a ako sa chrániť

Melanóm je typ rakoviny kože, ktorý
vznikne v dôsledku premeny zdravých melanocytov a straty kontroly pri delení týchto buniek. Melanóm môže vzniknúť aj z už
existujúceho znamienka na koži. Vtedy je
možné spozorovať premenu znamienka,
konkrétne zmenu jeho tvaru, farby, veľkosti, prípadne jeho ohraničenia. Melanóm
však môže vzniknúť kdekoľvek na tele,
dokonca aj na koži pod nechtami, na dlaniach či na chodidlách, na slizniciach, prípadne na pohlavných orgánoch. Melanóm
dokáže postihnúť aj oči. Rast rakovinových
buniek sa líši od rastu normálnych buniek.
Rakovinové bunky namiesto odumierania
pokračujú v raste a tvoria nové abnormálne bunky, ktoré sa pomerne rýchlo dokážu
rozšíriť aj do iných vzdialenejších tkanív
tela a skryto metastázovať môže napríklad
v črevách, v mozgu alebo v nadobličkách.
Hoci je melanóm najmenej častým druhom
rakoviny kože, je najagresívnejší a má zlú
prognózu, ak sa odhalí neskoro. Pri včasnej diagnóze je možné ho vyliečiť chirurgicky, prípadne mu predchádzať, a to odstránením rizikového znamienka.
Odporúčaná ochrana
pred slnečným žiarením
Riziko vzniku melanómu možno znižo-

vať dodržiavaním nasledujúcich zásad:
- Zahaľte sa. Chráňte sa pomocou vhodného oblečenia, noste pokrývku hlavy a
slnečné okuliare s UV filtrom - melanocyty
sa nachádzajú aj v očiach.
- Zostaňte v tieni. Medzi 11.00 h a 15.00 h,
kedy je slnko obvykle najintenzívnejšie,
vyhľadávajte tieň.
- Vyhýbajte sa spáleniu kože.
- Používajte prípravky ochrany pred slnkom s vysokým ochranným slnečným
faktorom. Natrite sa krémom 30 minút pred
pobytom na slnku. Opakovane aplikujte
opaľovací krém aj počas dňa.
- Chráňte pred slnkom svoje deti. Časté spálenie najmä v priebehu detstva a dospievania sú spojené s výrazným zvýšením rizík
ochorenia rakoviny kože neskôr v živote.
- Vyhýbajte sa opaľovaniu a soláriám.
- Pravidelne kontrolujte svoju pokožku.
Okrem samovyšetrenia, pri ktorom sa sústredíte na akékoľvek zmeny vzhľadu kože
a znamienok, absolvujte aj kontrolu u dermatológa, ktorý zhodnotí rizikovosť už prítomných znamienok.

22 122 0093

Melanóm patrí k najzhubnejším a najzákernejším nádorom. Keďže dokáže
rýchlo tvoriť metastázy a postihovať
ďalšie časti tela, je mimoriadne dôležité
zachytiť ho včas.

» ren

ilustračné foto. zdroj foto pixabay
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

PN22-22_strana-

5

16-0

piešťansko

soCiálny labyrinT / služby, bývanie
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie terás

rámové
bezrámové

splátky od 49 €

splátky od 98 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

až do

splátky od 149 €

splátkyod
od99
99€€
splátky

50%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-30

balkóny

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-14

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

PNEUMATIKY

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

CEZ

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

e-shop

75-19

41-18

37-87
37-67

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

0910 444 002
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
VÝPREDAJ
Brúsenie hrobov
KAMEŇA
na nové
Chodníky
uloročné ceny
kompletné
pomníky

za min

www.kamenarstvomajstro.sk

INZERCIA

7. jún 1929

PN22-22_strana-

Výročia a udalosti

Vatikán sa stal suverénnym štátom

0905 746 988

33-0036

Záruka 12 rokov

10-0064

KAMENÁRSTVO MAJSTRO

6

zamesTnanie

7

36-0068

piešťansko
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SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

$GEMQXCQMQNKG
36-0003

/\FC€JPGVVQ
0ÁUVWRKJPGü
uOCTVKPMQVNCTKM@IWCTFKPIUM
Prevádzky:

63-35

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

5. jún 1966

RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCQDNCUė

2KGzėCP[

8QNCėXRTCEQXPÉFPKQFJFQJ

uTCFQXCPIWDCP[@IWCTFKPIUM

36-0003

/\FC€JDTWVVQ
215PWVPÝ0ÁUVWRKJPGü

Výročia a udalosti

americký astronaut česko-slovenského
pôvodu Eugene Cernan sa počas misie Gemini IX-A stal druhým Američanom a zároveň tretím človekom, ktorý vystúpil do
otvoreného vesmíru

85_0705

SBS GUARDING s. r. o.

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

ZSHMÐSZ MKD VP
skupiny "C+E"
0905 746 988

Výročia a udalosti
nemeckí nacisti vypálili francúzsku obec
Oradour-sur-Glane

10. jún 1944

Odmena: QIWEÐRI900€ brutto + prémie
+ príplatky + cestovné náhrady
QSĿRSWĦ^¤VSFOYʪQIWMEG

Kontakt: 
e-mail: HMWTS$KZWPSZEOMEIY

PN22-22_strana-
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INZERCIA
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Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy
Africké dovolenkové destinácie sa
v posledných rokoch tešia veľkej obľube aj u Európanov, teda aj u turistov zo Slovenska. Najnovšie pribudla
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour
na dovolenkovú mapu ďalšia unikátna krajina plná farieb, kontrastov
a jedinečných zážitkov – Senegal.
Do Senegalu sa lieta priamo z Bratislavy, a to od apríla do júla, preto
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke,
možno Vás inšpirujú nasledujúce riadky venované práve čarovnému Senegalu. Zažite vďaka cestovnej kancelárii
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní,
priateľskí ľudia. Terranga – to je typická senegalská pohostinnosť a stretnete
sa s ňou na každom kroku.

Senegal sa nachádza na západe
Afrického kontinentu. Atlantický
oceán obmýva západné brehy Senegalu a vytvára tak viac ako 500 km nádherného pobrežia. Senegal je vďaka
tropickej klíme a príjemnej teplote mora
i vzduchu vhodný na návštevu po celý
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu
aj 40-ky.
Neopakovateľné zážitky majú turisti, ktorí radi leňošia na pláži či pri
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky,
históriu, kultúru či rôznorodú gastronómiu. Všadeprítomná dobrá nálada,
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu
unikátna a rozmanitá príroda sú garanciou príjemne strávenej dovolenky pre
všetky vekové kategórie. Okrem pobrežia Atlantiku si v Senegale môžete pozrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné
rieky či plantáže baobabov. Strom baobab sa považuje za symbol Senegalu,
charakterizuje silu a dlhovekosť. Najstaršie senegalské baobaby dosahujú
vek až 1000 rokov. Niektoré sú dokonca
posvätné a do ich kmeňov pochovávali
rozprávačov príbehov, tzv. griotov.

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá
a chutná africká kuchyňa a, samozrejme, veselí animátori a skúsení delegáti, ktorí sa postarajú o Váš program
a zároveň sú doslova nabití informáciami a znalosťami o Senegale.

PRAKTICKÉ INFO:
Vstup do Senegalu je umožnený
všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu,
ktorého čas odberu nie je starší ako 72
hodín pred vstupom do Senegalu
- alebo preukázaním sa certifikátom
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dávkových vakcínach
- alebo preukázaním sa certifikátom
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri
1-dávkových vakcínach
Všetci cestujúci sa musia preukázať
cestovným pasom s minimálnou dobou
platnosti viac ako 6 mesiacov po návrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako
2 roky sú oslobodené od PCR testov
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Čo Vás čaká na exotickej dovolenke v Senegale? Nezabudnuteľná
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové
moderné hotely s exkluzívnymi all inclusive službami, unikátne pieskové

» text a foto ZK

29,90 €

29,90 €

29,90 €

29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

piešťansko

poliTiCká inzerCia / spomíname, služby
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

%

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

ZĽAVA

Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

Pre ŤZP občanov
možnosť vybaviť na
zakúpenie stoličkového
výťahu peňažný
príspevok od štátu.

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

Bezpečnosť na schodoch a
štýl jedným slovom: Stannah

www.aiw.sk

0800 24 24 44
Facebook: aiwsk

32-0032
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-

RPR1

Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do
15. 6. 2022 a nie je platná s inými
kampaňami alebo ponukami.

75-25

0800 162 162

52-0003

Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny
štýl. Vhodné pre rovné a lomené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Dovolenka s dotáciou pre
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí
Iba za 222,- EUR/1 osoba a pobyt
Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu,
výber z ponuky jedál
5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením
100 % z dopravy na výlet do Zuberca
a na Oravskú priehradu
BONUSY ZDARMA: grilovačka,
káva a koláče, bicykle ....
Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8,
od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

87-0004

37-091

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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78-0128

Kontakt a rezervácie:
Penzión *** Oravská horáreň 396,
Oravský Podzámok
0918 591 942, info@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

