
 

Silvestrovský pobyt – Slovenský raj – Vernár – Penzión Suchá  
Pokyny 

 

Adresa zariadenia:      Penzión Suchá, 059 17  Vernár 257, 0905 44 39 77 
 

Nástup do penziónu:               29.12.2017 od 14.00 hod. do 17,00 hod. 

 
                                             Kľúče od izby si prosím, prevezmite v jedálni penziónu.  

 
Odchod z penziónu:     02.01.2018 od 10.00 hod. – 12.00 hod. 

 
Pobyt začína večerou a končí raňajkami 
 

Podávanie raňajok:   8.00 hod. – 9.00 hod. 

Podávanie večere:   17.00 hod. – 18.00 hod. 
 

31.12.2017 – Silvester 

 
Dôležité upozornenie!!!! 

Podávanie večere 31.12.2017: 16.00 hod. – 17.00 hod. !!!!  
Týmto chceme poprosiť ubytovaných o dodržanie tohto času, nakoľko po tomto čase sa jedáleň bude 

pripravovať na silvestrovskú zábavu. 
 

Silvestrovský program: 20.00 hod. – začiatok Silvestra – prípitok, večera I, II, živá kapela, tombola. 

 
V tejto sezóne sme pre Vás opäť pripravili kúpaciu drevenú kaďu. Nezabudnite si zo sebou vziať plavky, župan a nejaké 

vhodné šľapky na prechod od penziónu do kade. Pred vstupom do kade sa na izbe osprchujte. Osoby so srdcovými 
chorobami, by mali kúpanie v kadi zvážiť. 

 

Ďalej Vás prosíme, aby ste pyrotechniku nepoužívali v areáli penziónu, ale len na ceste pred vstupom do areálu. 
 

Silvestrovské menu: 
Prípitok:  Staroslovanská medovina 

večera I.: plnený rezeň, zemiakový šalát, obloha 
večera II.: domáca kapustnica s klobásou a údeným mäsom, chlieb 

nápoje: fľaša vína pre dve osoby, nealko nápoje, káva, minerálne vody 

pochutiny:  slané tyčinky, lupienky, arašidy, ovocie 
 

Detské silvestrovské menu: 
 

Prípitok:  detské šampanské 

večera I. a II. ako u dospelých + malinovka 
pochutiny:  slané tyčinky, lupienky, arašidy, ovocie 

 
Heslo na WIFI: toppack0      (na konci hesla je nula) 

 

Tradične si opäť v kotlíku navaríme punč. V deň príchodu večer a tiež podvečer na Silvestra. Stačí ak prinesiete do 
punču nejakú fľašu rumu  

 

Informácie k prevádzke drevenej kúpacej kade: 
Drevená kúpacia kaďa bude v prevádzke denne od 13,00 h. do 23,00 h. v hodinových vstupoch. Prosíme účastníkov 

pobytu, aby kaďu obsadzovali minimálne 4 až 6 osobami tak, aby sa na spoločný vstup dohodli  spolu 2 až 3 izby. 
Predbežne vychádza, že každý účastník má počas pobytu nárok na dva hodinové vstupy. Z toho jeden si môže 

rezervovať a absolvovať v časoch pred podávaním večere a druhý v iný deň v časoch po večeri alebo opačne. Dňa 

31.12. bude kaďa v prevádzke od 10,00 do 16,00. Prosíme účastníkov, aby do kade a jej blízkosti neprinášali sklené 
poháre. Prípadné nápoje počas kúpania prosím, konzumujte z plastových pohárov alebo plechoviek. Aby Vám župan 

neochladol, počas kúpania si ho odložte na vešiak vo vstupnej chodbe penziónu. Kľúče od izby si zoberte so sebou ku 
kúpacej kadi. Rezervácie na kúpanie si zapisujte deň vopred na nástenke vo vstupnej chodbe penziónu. 

Upozornenie k svietiacim tyčinkám na silvestrovskej zábave: 

So svietiacimi tyčinkami, ktoré budú pripravené na stole manipulujte opatrne, nelámte ich. Tekutina vo vnútri môže byť 
nebezpečná.   

 
Tešíme sa na stretnutie  



www.silvestrovskepobyty.sk 

Prosíme účastníkov pobytu, aby kaďu obsadzovali minimálne 4 až 6 
osobami tak, aby sa na spoločný vstup dohodli  spolu 2 až 3 izby. 

 

Dátum:  
 

  
  

  

Čas vstupu do kade Izba č. Izba č. Izba č. 

13,00 - 14,00       

14,00 - 15,00       

15,00 - 16,00       

16,00 - 17,00       

17,00 - 18,00 Večera Večera Večera 

18,00 - 19,00       

19,00 - 20,00       

20,00 - 21,00       

21,00 - 22,00       

22,00 - 23,00       

 
 
 

   
    Dátum: 31.12.2017       

        

Čas vstupu do kade Izba č. Izba č. Izba č. 

10,00 - 11,00       

11,00 - 12,00       

12,00 - 13,00       

13,00 - 14,00       

14,00 - 15,00       

15,00 - 16,00       

16,00 - 17,00 Večera Večera Večera 
 


