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❶
❶
❿
❾
❸

Počúvadlianske jazero

❽

❻❼
❺
❺
❹
❷

❶

Zoznam ubytovacích zariadení, ktoré ponúkajú svojim hosťom Regionálnu kartu Štiavnica:
Banská Štiavnica: Hotel Grand Matej, Penzióny Kachelman, Kremenisko, Na kopci, Rozália, Villa Mária, Aura, Terra Banensium
Svätý Anton: Penzión Starý Hostinec Počúvadlianske jazero: Terasa a kaviareň U starej Blaškovej, Hotel Topky
Vyhne: Hotel Sitno, Hotel Termál, Chata Astória, Rekreačný dom Vyhne Hodruša – Hámre: Weissov dom, Salamandra Hotel

Informácie o aktuálnych podujatiach na facebook: Región Banská Štiavnica

LEGENDA:
1. Gavalier
2. Diela a dielka
3. Galéria Schemnitz
4. Black M
5. Divná pani
6. Art Café
7. Reštaurácia Matej
8. Vinocentrum
9. Hotel Grand Matej
10. Penzión Kachelman
11. Pražovňa
12. Penzión Na kopci

UPOZORNENIE: Z technických dôvodov je nutné kartou sa preukázať súčasne s objednávkou služby. Zľavy
sa nedajú kombinovať s inými zľavami, ktoré zariadenie poskytuje. Zľavy sa nevzťahujú na denné menu.
Viac informácií o karte na www.banskastiavnica.sk/navstevnik/regionalna-zlavova-karta.html

Vyhne, Hodruša – Hámre, Banská Belá

Regionálna karta Štiavnica Vám umožňuje čerpať zaujímavé zľavy v našich partnerských
zariadeniach. S kartou sa počas celého pobytu môžete lacnejšie najesť, napiť, nakúpiť
a užiť si lyžovačku, či wellness. Zľavovú kartu dostane zdarma každý návštevník ubytovaný
v ubytovacom zariadení, ktoré je našim členom. Partnerské zariadenia sú označené
nálepkou. Na zadnej strane karty je uvedený počet osôb a termín, na ktoré sa zľavy
vzťahujú. Zľavu uplatníte jednoducho, stačí, ak sa kartou ešte pred poskytnutím služby
preukážete obsluhujúcemu personálu.
Prajeme Vám príjemný pobyt
Región Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
ZĽAVA
Art Café
10 % na účet
Hotel Grand Matej a reštaurácia Matej
10 % na účet v reštaurácii
Penzión Kachelman
10 % na účet v reštaurácii aj v pizzerii
Penzión Na kopci
10 % na účet v reštaurácii
Black M
10 % na účet v reštaurácii (okrem cigariet)
Pražovňa, Irish pub & Disco club
voľný vstup pre držiteľov karty
Diela a dielka slovenských výtvarníkov
5 % na účet platený v hotovosti
Galéria Schemnitz
dobrovoľné vstupné
Vinocentrum
5 % na účet
Divná pani, kaviareň a cukráreň
10 % na účet
Gavalier, kaviareň a cukráreň
10 % na účet
Vyhne
Hotel Sitno ***
10 % na vstup do wellness a terapie (bazény, sauny, masáže a);
5 % na účet v reštaurácii A la Carte, 20% na ADVENTURE GOLF
Hotel Termál ***
10 % na účet v reštaurácii a 10 % na vstup do wellness
Vodný raj Vyhne
20 % na 2 hod. lístok pre vnútorný bazén a sauny od 15.9.-30.4.
20% na bowling a squash (s rezerváciou vopred)
Zelená kaviareň
10 % na účet v kaviarni
Rekreačný dom Vyhne**
júl – august otvorené denne, september – jún iba cez víkendy
Svätý Anton
Múzeum vo Svätom Antone
10 % na vstup do kaštieľa
Penzión Starý Hostinec
5 % na účet v reštaurácii
Počúvadlianske jazero
Hotel Topky a koliba Veronika
10 % na účet v reštauráciách
Terasa a kaviareň U starej Blaškovej
10 % na účet v reštaurácii (bez nápojov)
Hodruša - Hámre
Salamandra Resort
5 % na jednodňový skipas
Salamandra Hotel
10 % na účet v reštaurácii a 15 % na vstupy do wellness
Žarnovica
Berndorf Sandrik
15% na tovar okrem výrobkov zo skla a 5% na výrobky zo skla
vo vzorkovej predajni na Bystrickej ul. 1571 v Žarnovici
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Milí návštevníci regiónu Štiavnica,

