
Próbálja ki erejét és bátorságát, együtt  
a családdal, a kötélparkban.

Küzdjön le 155 lépcsőt, hogy Szlovákia 
legmagasabb templomtornyából 
csodálatos kilátás táruljon ön elé.

Szlovákia legkedveltebb állatkertjében 
kellemes pillanatok várják.

Nyáron élvezze a strandot, máskor  
pedig ússzon egy jót a fedett uszodában. 

Lépjen be a Szlovák Paradicsomba.

Európa leghosszabb orsószerű terének 
hangulata magával ragadó. Árulja el szíve 
vágyát a Kívánságok helyén. 

Engedje gyermekét kitombolni Szlovákia 
egyik legnagyobb fedett szórakoztató 
parkjában.

4

3

1

2

5

6

Pakolja fel családját és élvezzék a szórakoztató 

üdülést, adja át magát a felejthetetlen 

élményeknek Iglón
már  

159 €
-tól

ÉLMÉNYTELI
CSALÁDI ÜDÜLÉS

családi üdülésre 
eszményi hely

IGLÓ – SPIŠSKÁ NOVÁ VES

gazdag és vonzó 
szabadidős kínálat
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Szlovákia legkedvesebb állatkertje
 530 állat – 125 faj, a Vörös könyvben jegyzett veszélyeztetett fajokat is beleértve 
 nagy macskaféle ragadozók  az AQUATERRA pavilon egész évben nyitva tart  

2 játszótér, lovaglás  büfé, cukrászda  állatkerti bolt

MONKEYLAND kötélpark
 az állatkert közvetlen közelében található  4 pálya – különböző nehézségű, 

egy a legkisebbek részére, 1 méteres magasságban 7 akadály  3 és 4 méteres 
magasságban összesen 37 akadály  pályák hossza együttesen 500 méter  

 biztosítás úgynevezett végtelen kötéllel is

Szlovákia legmagasabb templomtornya 
 a város és Szepesség egyik legismertebb domináns építménye  Szűz Mária 

mennybevételének tiszteletére felszentelt római katolikus templom tornyának 
magassága 87 méter  Szlovákiában legmagasabban lévő harangozóhely – öt 
harang  csodálatos kilátás Európa leghosszabb orsószerű terére  Magas-Tátra 
és Szepesség rendkívüli panorámája

ALEX PARK
 Szlovákia egyik legnagyobb fedett szórakoztató parkja  Az 1200 m²-es területen 

több mint 30 atrakció található - tobogán, trampolín, csúzda, gyermek autópálya 
és sok más érdekes atrakció  egy jó csésze kávé, Belga csokoládé, vagy éppen egy 
minőséges, ízletes étel várja a felnőtteket  

Lencse alakú tér és a Kívánságok helye 
 Szlovákia legszebbjei közé tartozik és a maga nemében Európa leghosszabb tere 
 Konrád Mester tiszteletére állított emlék – aki a legjelentősebb gótikus 

harangöntőműhelyt alapította Szlovákiában  a szíve vágya kimondása és a 
harang megkongássa által a kívánsága a mennybeli magasságba száll, hogy 
meghallgatásra kerüljön 

Szlovák Paradicsom Nemzeti Park 
 a város közvetlen közelében  200 km kerékpárút és 300 km kijelölt 

turistaösvény  hipoturisztika  9 tanösvény es 13 behatárolt tanhely  adrenalin 
szintet emelő szakadékmászás   25 gyönyörű vízesés  Tamásfalvi kilátó  
Kolostorhely – karthauzi szerzetesrend kolostorának romja  Hernád-áttörés –  
kanyonvölgy  Kyseľ-szurdok – Ferrata  Dobsinai jégbarlang (UNESCO)

www.zoosnv.sk

www.monkeyland.sk

www.alexpark.sk 

www.spisskanovaves.eu/navstevnik

www.spisskanovaves.eu/navstevnik

www.spisskanovaves.eu/navstevnik



Állatok királysága, vízi élmények,  

vagy felejthetetlen panoráma

3-napos családi üdülés kínálata: 
 

 2x szállás reggelivel a PREVEZA** Szállodában  
 érkezés napján családi vacsora a szálloda éttermében
 belépőjegy a strandra és a fedett uszodába mindhárom napon,
 Szlovákia legmagasabb templomtornyának megmászása 
 belepőjegy az Alex Park kalandparkba
 belépőjegy az állatkertbe és az AQUATERRA pavilonba
 állatkerti emléktárgy a gyerekek részére 
 belépőjegy a MONKEYLAND kötélparkba

Üdülés az érkezés napján vacsorával kezdődik 
és a harmadik napon reggelivel fejeződik be.

Szállás – PREVEZA** Szálloda 
 10 perc séta a város központjából 
 a szállodának fedett uszodája és nyári strandja van 

     (2 benti medence, 4 kinti medence, csúszda, játszóterek,
    különlegességek)

Csomag ára:
 159 € / háromtagú család (2 felnőtt + egy 15 évesnél fiatalabb gyerek)  

 199 € / négytagú család (2 felnőtt + kettő 15 évesnél fiatalabb gyerek) 

már  

159 €
-tól

A csomag igénybe vehető április 20-tól október 20-ig.

Tájékoztatás és foglalás:
PREVEZA** Szálloda  www.hotel-preveza.sk 
+421 53/416 63 01, +421 911 669 863, recepcia@hotel-preveza.sk
TURISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT   www.spisskanovaves.eu/tic 
+421 53/442 82 92, +421 53/429 82 93, tic@mestosnv.sk 
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Közeli környék érdekességei: 
 Szepesi vár – legnagyobb kiterjedésű várrendszer Közép-Európában (UNESCO)  sólyomtelep 

a Szepesi vár alatt  Drevenyik – legnagyobb travertin (laza mészkő) képződmény Szlovákia 
területén  Lőcse – Szlovákia legmagasabb gótikus oltára (UNESCO)  Szepesi káptalan – egyházi 
városka (UNESCO)  Márkusfalvi kastély és Dardanelláknak nevezett nyári lak – történelmi bútor- 
és hangszer-kiállítás  Késmárki és Ólublói vár  Magas-Tátra Nemzeti Park  400 km kijelölt 
kerékpárút

IGLÓ – SPIŠSKÁ NOVÁ VES


