
Vyskúšajte si spoločne svoje sily a odvahu 

v najnovšom lanovom parku.

Absolvujte 155 schodov za úžasným 

výhľadom z najvyššej kostolnej veže 

Slovenska.

Prežite príjemné chvíle v najkrajšej ZOO 

na Slovensku.

Vyšantite sa na letnom kúpalisku 

alebo si zaplávajte na krytej plavárni. 

Relaxujte a vychutnajte si 

masáž Ceragem.

Vstúpte do Slovenského raja.

Zažite atmosféru najdlhšieho 

šošovkovitého námestia v Európe.

Vyslovte svoje najtajnejšie želania 

na Mieste prianí a dotknite sa jedného 

z najstarších stredovekých zvonov 

na Slovensku.
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RODINNÝ POBYT 
PLNÝ ZÁŽITKOV

Zbaľte celú rodinku a užite si zábavný pobyt 

plný nezabudnuteľných zážitkov 

v Spišskej Novej Vsi
už od  

129 €

ideálne miesto 
na rodinnú dovolenku

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

s bohatou a atraktívnou ponukou 
trávenia voľného času



Najmilšia ZOO na Slovensku

 300 zvierat 110-tich druhov, vrátane ohrozených zvierat zapísaných 
v Červenej knihe  všetky veľké mačkovité šelmy – leopard škvrnitý, tiger 
ussurijský, lev púšťový, jaguár americký  celoročne otvorený pavilón 
AQUATERRA (krokodíly, surikaty, rybičky „Nemo“,...)  2 detské ihriská, 
nafukovací hrad a žirafa, detský autodróm, trampolína, jazda na koni 

 občerstvenie, cukráreň  ZOO shop

Lanový park MONKEYLAND

 najnovší a najbezpečnejší lanový park na Slovensku  nachádza sa 
v bezprostrednej blízkosti ZOO  4 okruhy s rôznou náročnosťou, z toho jeden 
pre najmenších – 7 prekážok vo výške 1 m  spolu 37 prekážok vo výške 3 až 
4 m  celková dĺžka 500 m  priemerný čas absolvovania 30 – 60 min. 

 bezpečnosť zaistená aj tzv. nekonečným lanom

Najvyššia kostolná veža na Slovensku 

 jedna z najznámejších dominánt mesta a regiónu Spiš  výška veže 
Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie je 87 metrov 

 najvyššie položená zvonica na Slovensku – päť zvonov  Šmertný zvon (1486) 
od Jána Wagnera  nádherný výhľad na najdlhšie šošovkovité námestie 
v Európe  jedinečná panoráma Vysokých Tatier a okolitého Spiša

Miesto prianí

 vyslovením priania a zazvonením na zvonec poletí vaše želanie do nebeských 
výšin, aby bolo vypočuté  nový pamätník venovaný Majstrovi Konrádovi – 
zakladateľovi najvýznamnejšej gotickej zvonolejárne na Slovensku  možnosť 
dotknúť sa stredovekého zvona z prelomu 14. a 15. storočia

Národný park Slovenský raj

 v bezprostrednej blízkosti mesta  druhá najnavštevovanejšia destinácia 
Slovenska  k dispozícii 120 km značených cyklotrás a 300 km 
značených turistických trás  8 náučných chodníkov a 11 náučných 
lokalít  adrenalínové výstupy roklinami – rebríky, mostíky, stúpačky, reťaze 

 25 nádherných vodopádov  Tomášovský výhľad (poznáte z fi lmu 
Dračie srdce)  Kláštorisko – zrúcanina kartuziánskeho kláštora  najvyššia 
koncentrácia motýľov na Slovensku  Prielom Hornádu – najdlhší riečny 
kaňon na Slovensku  Dobšinská ľadová jaskyňa – najväčšia ľadová 
jaskyňa na Slovensku (UNESCO)
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www.zoosnv.sk

www.monkeyland.sk

www.spisskanovaves.eu/navstevnik

www.spisskanovaves.eu/navstevnik

www.spisskanovaves.eu/navstevnik



RODINNÝ POBYT 
PLNÝ ZÁŽITKOV

Od kráľovstva zvierat k vodným radovánkam 

či nezabudnuteľným vyhliadkam

3-dňový rodinný pobyt obsahuje: 

 2x ubytovanie s raňajkami v Hoteli PREVEZA**  
 rodinnú večeru v hotelovej reštaurácii v deň príchodu
 vstupy na letné kúpalisko a krytú plaváreň počas celého pobytu,
masáž Ceragem
 výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska 
 návštevu Miesta prianí
 vstup do ZOO a pavilónu AQUATERRA
 ZOO suvenír pre deti 
 vstup do Lanového parku MONKEYLAND

Pobyt začína v prvý deň večerou 
a končí v tretí deň raňajkami.

Ubytovanie - Hotel PREVEZA**

 10 minút chôdze od centra mesta 
 súčasťou hotela je krytá plaváreň a letné kúpalisko 
(2 vnútorné bazény, 4 vonkajšie bazény, tobogán,
ihriská, atrakcie), možnosť absolvovať masáž Ceragem

Cena balíčka:
 129 € / trojčlenná rodina (2 dospelí + 1 dieťa do 15 r.) 

 169 € / štvorčlenná rodina (2 dospelí + 2 deti do 15 r.) 

už od  

129 €

Platnosť balíčka: od 20. apríla do 20. októbra

Informácie a objednávky:

Hotel PREVEZA** www.hotel-preveza.sk 
+421 53/416 63 01, recepcia@hotel-preveza.sk
TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM www.spisskanovaves.eu/tic 
+421 53/442 82 92, +421 53/429 82 93, tic@spisskanovaves.eu 
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Zaujímavosti v blízkom okolí:
 Spišský hrad – najväčší hradný komplex v strednej Európe (UNESCO)  Sokoliareň pod Spišským 

hradom  Dreveník – najväčší travertínový útvar na Slovensku  Levoča – najvyšší drevený gotický 
oltár na Slovensku (UNESCO)  Spišská Kapitula – cirkevné mestečko (UNESCO)  Markušovský 
kaštieľ a letohrádok Dardanely – expozície historického nábytku a hudobných nástrojov  Hrady 
v Kežmarku a Starej Ľubovni  Národný park Vysoké Tatry  400 km značených cyklotrás
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