
Vyskúšajte si svoje sily a odvahu 

v najnovšom lanovom parku.

Požičajte si oblohu 

a zažite tandemový zoskok z lietadla.
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Otestujte si svoj strelecký talent a mušku 

na krytej strelnici.

Absolvujte 155 schodov 

za úžasným výhľadom 

z najvyššej kostolnej veže Slovenska.
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Vstúpte do Slovenského raja.

Vychutnajte si atmosféru 

najdlhšieho šošovkovitého námestia v Európe.

Vyslovte svoje najtajnejšie želania 

na Mieste prianí. Dotknite sa 

jedného z najstarších stredovekých 

zvonov na Slovensku.
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VÍKENDOVÉ MENU
ADRENALÍNOVÉ

s oblohou

 
393 €

Dajte svojmu životu nový rozmer

a  vychutnajte si poriadnu dávku adrenalínu 

v metropole Spiša

ideálne miesto 
na adrenalínovú dovolenku

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

s bohatou a atraktívnou ponukou
trávenia voľného času



Tandemový zoskok z lietadla

 20-minútový let lietadlom Cessna s výhľadmi na malebný Slovenský raj, majestátne Vysoké Tatry, 
historickú Levoču a Spišský hrad  zoskok z výšky 3 000 m so skúseným inštruktorom parašutistickej 
skupiny COMPACT Skydive, voľný pád v trvaní 35 sekúnd rýchlosťou 200 km/hod., let na padáku 
5 – 7 minút s možnosťou vyskúšať si ovládanie padáku, samotné pristátie vykonávané 
tandempilotom  zoskoky dvoch tandemov súčasne  certifi kát o zoskoku  zoskok spolu s krátkou 
prípravou trvá cca jednu hodinu  potrebná vlastná športová obuv, ostatné oblečenie a výstroj 
na mieste  vekové obmedzenie: od 8 rokov (do 18 rokov je požadovaný overený súhlas zákonného 
zástupcu)  iné limity: váha maximálne 110 kg, výška minimálne 120 cm  mimovíkendové termíny 
zoskoku možné po dohode za osobitných podmienok  foto, video zo zoskoku za doplatok

Lanový park MONKEYLAND

 najnovší a najbezpečnejší lanový park na Slovensku  nachádza sa v bezprostrednej blízkosti 
spišskonovoveskej 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

Krytá strelnica 

 krytá strelnica s dĺžkou 50 m  5 streleckých stanovíšť  zapožičanie zbraní podľa vlastného výberu 
s príslušenstvom  profesionálny servis pod dohľadom odborného inštruktora  laserová strelnica

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  Šmertny 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  skalná galéria Tomášovský výhľad 
(poznáte z fi lmu Dračie srdce, areál vyhradený pre skalolezenie a adrenalínového zlaňovanie 
– zabezpečuje Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj)  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)  v prípade záujmu je možné zabezpečiť profesionálneho sprievodcu 
– informácie TIC alebo Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj (nie je v cene balíčka)

www.pozicovnaoblohy.sk

www.monkeyland.sk

www.strelnica.snv.sk – Strelnica

www.spisskanovaves.eu/navstevnik

www.spisskanovaves.eu/navstevnik

www.spisskanovaves.eu/navstevnik
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3-dňový víkendový pobyt obsahuje: 

 2x ubytovanie s raňajkami v RESA ubytovanie***  
 „energetické občerstvenie“ pri príchode
 tandemový zoskok z lietadla s inštruktorom 
 na športovom letisku v Spišskej Novej Vsi
 vstup do Lanového parku MONKEYLAND 
 vstup na Krytú strelnicu v Spišskej Novej Vsi – ostrá streľba z troch zbraní 
podľa výberu (pištoľ ČZ 9 mm, pištoľ Makarov 9 mm, pištoľ K-100 9 mm, 
malokalibrovka, samopal vzor 58, brokovnica), 3x15 nábojov a 3x terč, 
ochrana sluchu, občerstvenie (káva, minerálka), dovoz a odvoz 
z ubytovacieho zariadenia na strelnicu
 výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska
 návštevu Miesta prianí 

Pobyt sa začína v prvý deň ubytovaním a končí sa v tretí deň raňajkami.

Cena balíčka:
   393 € / 2 osoby 

Platnosť balíčka: máj – október

VÍKENDOVÉ MENU
ADRENALÍNOVÉ

s oblohous oblohou

 
393 €

Túžite vidieť svet z vtáčej perspektívy či vyskúšať niečo extrémne, 

ale zároveň príjemné, bezpečné a nezabudnuteľné? 

Navštívte Spišskú Novú Ves!

Informácie a objednávky:

RESA ubytovanie***  www.atus.sk 
+421 905 550 475, resa@atus.sk, marhefkova@atus.sk
TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  www.spisskanovaves.eu/tic 
+421 53/442 82 92, +421 53/429 82 93, tic@spisskanovaves.eu 

5
Ubytovanie – RESA ubytovanie***

 v bezprostrednej blízkosti železničnej a autobusovej stanice 
10 minút chôdze od centra mesta
 príjemne a moderne zariadené izby
 bezplatné WiFi pripojenie
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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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