ROMANTICKÝ POBYT
V METROPOLE SPIŠA

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ideálne miesto
na romantickú dovolenku

s bohatou a atraktívnou ponukou
trávenia voľného času
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Nechajte sa rozmaznať perfektnými službami
a výbornou kuchyňou Hotela Metropol ****
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Zrelaxujte v hotelovom wellness centre
a doprajte svojmu telu vytúženú
regeneráciu a osvieženie.
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Absolvujte 155 schodov za úžasným výhľadom
z najvyššej kostolnej veže Slovenska.

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 V zime možnosti
zjazdového a bežeckého lyžovania

Vyslovte svoje spoločné romantické
želania na Mieste prianí a dotknite sa
jedného z najstarších stredovekých
zvonov na Slovensku.

Zažite gotiku na vlastnej koži a vyfoťte
sa v gotických kostýmoch.

Vstúpte do Slovenského raja.
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Hotel Metropol & wellness

1,2

vychýrený štýlový hotel v centre mesta poskytuje tie najlepšie služby
hosťom je k dispozícii reštaurácia s výbornou kuchyňou, letná terasa, kubánska
kaviareň, denný bar, detský kútik, fitness a wellness centrum 5 druhov sáun,
ochladzovací bazén, ľadová studňa, 3 typy masážnych spŕch, vírivka jedinečné
masáže
www.hotel-metropol.sk

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 s piatimi zvonmi Šmertny zvon
(1486) od Jána Wagnera nádherný výhľad na najdlhšie šošovkovité námestie
v Európe jedinečná panoráma Vysokých Tatier a okolitého Spiša
www.spisskanovaves.eu/navstevnik

Miesto prianí

vyslovením priania a zazvonením na zvonec poletí vaše želanie do nebeských
výšin, aby bolo vypočuté pamätník venovaný Majstrovi Konrádovi –
zakladateľovi najvýznamnejšej gotickej zvonolejárne na Slovensku možnosť
dotknúť sa stredovekého zvona z prelomu 14. a 15. storočia
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milá spomienka na romantické chvíle možnosť zapožičať dámske i pánske
gotické odevy nutné vopred dohodnúť termín v Turistickom informačnom
centre
www.spisskanovaves.eu/navstevnik

Národný park Slovenský raj

v bezprostrednej blízkosti mesta druhá najnavštevovanejšia destinácia
Slovenska čarovná príroda s množstvom romantických zákutí 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 filmu 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)
www.spisskanovaves.eu/navstevnik

ROMANTICKÝ POBYT
V METROPOLE SPIŠA

nosť
Romantika, harmónia a výnimoč
na jednom mieste
3-dňový romantický pobyt obsahuje:
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www.spisskanovaves.eu/navstevnik

Fotenie v gotických kostýmoch

199 €
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 bytovanie - 2 noci pre dvoch v romanticky vyzdobenej izbe Exclusive s raňajkami
u
fľašu vína na izbe
polpenziu
neobmedzený vstup do wellness a fitness centra
2x 20 min. celotelovú relaxačnú masáž
WiFi pripojenie na izbe a v hotelových priestoroch
parkovanie na hotelovom parkovisku
výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska
návštevu Miesta prianí a možnosť fotenia sa v dobových gotických kostýmoch
neskorý check-out

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

Ubytovanie - Hotel METROPOL****
Hotel situovaný v centre mesta poskytujúci
nadštandardné ubytovacie a stravovacie služby,
disponujúci moderným wellness centrom.
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Cena balíčka:
199 €/2 osoby

Platnosť balíčka celoročne.

Informácie a objednávky:

Hotel METROPOL**** www.hotel-metropol.sk
+421 53/417 47 00, recepcia@hotel-metropol.sk
TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM www.spisskanovaves.eu/tic
+421 53/442 82 92, +421 53/429 82 93, tic@spisskanovaves.eu

