
																																																																																																																																																																			 	

	
	

 Penzión TÁLE *** 
Penzión Tále je situovaný uprostred nízkotatranskej prírody pod južnými svahmi Chopku 
a Ďumbiera vo vzdialenosti len 700 m od lyžiarskeho strediska Ski Tále a Golfového ihriska Gray 
Bear. Moderný rodinný penzión ponúka príjemnú atmosféru a ubytovanie v pohodlných 2, 3, 4 – 
lôžkových izbách a komfortných apartmánoch s celkovou ubytovacou kapacitou 60 lôžok. Penzión 
je vybavený reštauráciou, denným barom, recepciou, spoločenskou miestnosťou a lyžiarňou. 
 
V nevšednom prostredí tu nájdete pohodlie, priestor na oddych i osvieženie, domácu kuchyňu 
a ústretový personál. 
																																																		

	
 
Penzión Tále disponuje na troch podlažiach ubytovacou kapacitou 64 lôžok v štrnástich  dvoj, troj a 
štvorlôžkových izbách a dvoch apartmánoch.  Izby, zariadené masívnym nábytkom,  sú vybavené 
samostatnými kúpeľňami so sprchovým kútom, satelitným TV a Wifi pripojením. V izbách 
nachádzajúcich sa na prvom a druhom nadzemnom podlaží je podlahové vykurovanie. Apartmány 
pozostávajú z obývacej časti s plnohodnotne zariadenou kuchyňou, spálne, kúpeľne 
a priestranného balkóna. V ponuke sú apartmány s jednou alebo dvoma spálňami. 
 
Lyžiarske výcviky majú možnosť výberu z plnej penzie alebo	 polpenzie. Raňajky sú servírované 
formou švédskych stolov, obedy a večere ako podávané menu.  
 

		 	



																																																																																																																																																																			 	

	
	

 Penzión TÁLE *** 
Lyžiarsky výcvik je možné realizovať v strediskách Ski Tále, Mýto Ski & Bike park a Ski Jasná. 
Pre školy zabezpečujeme kyvadlovú dopravu do strediska, lyžiareň, lyžiarske permanentky, 
obedňajšie stravovanie priamo na svahu a záverečné preteky (len Ski Tále). Vo vzdialenosti 3 km 
od penziónu sa nachádza nové Wellness centrum Bystrá s kapacitou  80 osôb. Pre lyžiarske 
výcviky sú vybavené vstupy za špeciálnych podmienok. 
 

		 	
	
Termíny pre lyžiarske výcviky sú od decembra do apríla. Možnosť výberu pobytov na 4, 5 a 6 
nocí v kombinácii so 4 alebo 5 denným skipasom. Pre školy zabezpečujeme počas voľných a 
oddychových dní tiež výlety na Chopok, do vitálneho sveta a športovej haly v hoteli Mýto pod 
Ďumbierom a Bystrianskej jaskyne. 
 
Pre školu je možné zabezpečiť kyvadlovú autobusovú dopravu zo sídla školy na penzión a späť. 
	

		 	
 
Ubytovanie s plnou penziou:  od 36 € / osoba / noc   
Skipas:     od 9 € / deň 
Skibus:     od 8 € / žiak / pobyt 
Autobusová doprava:  od 1,7 € / km 
 
Miestna daň obci: 0,70 € / osoba / noc 
Na 10 žiakov 1 pedagóg grátis. 
	

www.penziontale.sk      email: info@penziontale.sk         tel: 911 633 933,   905 633 933 
	


