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PONUKA  POĽSKO 2018 
 

 

 

1) Rekreačné zariadenie „MIEDZYZDROJE“   
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity :  

2x trojlôžková izba, 2x dvojlôžková izba v každom turnuse 
 

Termíny Názov  

Počet 

poukazov/izieb Počet nocí / dní 

30.06.- 07.07.2018  4 7 nocí / 8 dní 

07.07.- 14.07.2018  4 7 nocí / 8 dní 

15.07.- 22.07.2018  4 7 nocí / 8 dní 

22.07.- 29.07.2018  4 7 nocí / 8 dní 
 

 

 

2) Rekreačné zariadenie „SWINOUJSCIE“   
 

Skladba izieb podľa lôžkovej kapacity:  

2x dvojlôžková izba s 2 prístelkami, 1x dvojlôžková izba v každom turnuse 
 

Termíny Názov  

Počet 

poukazov/izieb Počet nocí / dní 

01.07.- 08.07.2018  3 7 nocí / 8 dní 

08.07.- 15.07.2018  3 7 nocí / 8 dní 

15.07.- 22.07.2018  3 7 nocí / 8 dní 

22.07.- 29.07.2018  3 7 nocí / 8 dní 
 

 

Informácie pre obe vyššie uvedené rekreačné zariadenia : 

 

Viac o zariadeniach pozrite na www.cul.com.pl 

 

Stravovacie služby : raňajky formou bufetu, obed – polievka o 13.00h, obedo-večera formou 

bufetu. 

Rekreačné zariadenia sa nachádzajú pri Baltskom mori neďaleko mesta Štetín v blízkosti hraníc 

s Nemeckom. V okolí sú široké možnosti na poznávaciu turistiku, z prístavu sú možnosti jednodenných 

výletov do Kodane, Bornholmu, Legolandu, Švédska, Nórska a Nemecka ( Berlín, Postdam, Hansa Park, 

Heide Park). V letných mesiacoch sa konajú viaceré festivaly a športové podujatia. 

 

http://www.cul.com.pl/


Cena pobytu je jednotná pre dospelú osobu a aj pre dieťa. Dieťa do 3 rokov (rozhodujúci je dátum 

narodenia a termín pobytu) sa nezapočítava do počtu osôb a má pobyt bezplatne bez nároku na lôžko 

a stravu. 

 

Lôžková kapacita rekreačného poukazu je záväzná a nemožno ju prekročiť.  

 

Cena rekreačného pobytu zahŕňa poplatok za  ubytovanie a stravu (plnú penziu). 

V cene rekreačného pobytu nie sú zahrnuté miestne poplatky, tieto poplatky platia rekreanti na recepcii 

rekreačného zariadenia (miestny poplatok vo Swinoujscie – 4,00 zloté/osoba /1 deň; miestny poplatok 

v Miedzyzdrojach – 2,00 zloté/osoba/1 deň). 

Nástup na rekreačný pobyt je v nástupný deň večerou  a pobyt končí v posledný deň rekreácie 

obedom. 

 

Rekreanti si dopravu organizujú a uskutočňujú individuálne a na vlastné náklady.  

Všetky typy poistenia si rekreanti zabezpečujú a hradia  individuálne.  
 
 

Záväzné žiadosti zasielajte naskenované e-mailom s pečiatkou a podpismi na adresu 

rekreacie@minv.sk alebo poštou (v nevyhnutných prípadoch faxom) najneskôr do 06. apríla 2018 do 

15.00 h. V žiadostiach je potrebné uviesť všetky údaje.  

 

Žiadosti, ktoré nebudú riadne vyplnené, podpísané a potvrdené budú z posudzovania o pridelenie 

rekreačného poukazu vylúčené.  

 

Pri prideľovaní rekreačných poukazov na rekreačné pobyty v zahraničí sa zohľadňuje 

najmä skutočnosť kedy a koľkokrát bol v minulosti žiadateľovi pridelený rekreačný poukaz na 

rekreačný pobyt v zahraničí a v tuzemsku, počet odpracovaných rokov na útvare v pôsobnosti 

ministerstva, lôžková kapacita izieb rekreačného zariadenia v zahraničí.   

 

Informácia o pridelení / nepridelení rekreačných poukazov bude zverejnená obdobným spôsobom 

ako ponuka najneskôr 27. apríla 2018. 

 

Žiadateľom, ktorým bude schválený rekreačný poukaz oznámime túto skutočnosť  

e-mailom spolu s ďalšími informáciami o pobyte.  
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