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 64 lôžok.
Penzión je vybavený reštauráciou (TV/DVD), denným barom, recepciou, spoločenskou miestnosťou
(flipch. tabuľa, stolný futbal, šípky), lyžiarňou, ohniskom na opekanie a detským ihriskom.
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 a TV. 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.

Penzión TÁLE ***

   

Pezión Tále je zárukou ideálnej školy v prírode. Lákadlom penziónu je dobrá východzia poloha
na množstvo výletov, prechádzok a menej náročných či náročných túr. Bystrianska dolina je jedným
z
najnavštevovanejších miest na Slovensku a práve tu čaká na svojich mladých hostí
novopostavený Penzión Tále. Je výborne situovaný, s dobrou polohou, v jeho okolí sú top turistické
ciele.

Školy v prírode majú zabezpečené stravovanie 5 x denne ako aj celodenný pitný režim.
Možnosti výletov:

Tarzánia – lanový park (1km), Bystrianska jaskyňa (3km), Wellnes centrum
Bystrá (2km), Jazda na koni – AJAX farma (3 km), Čiernohronská železnička
(25km, nástupná stanica Chvatimech - 10km ), Lesnícky skanzen Vydrovo
(25km) a mnohé iné.

Pre školy v prírode je možné vytvoriť 2 samostatné, plnohodnotne vybavené miestnosti na učenie.
Okrem trávnatého ihriska sú k dispozícii aj 2 multifunkčné ihriská situované 500 m od penziónu.

Penzión TÁLE ***
Cenová ponuka pre školu v prírode:

   

25 € osoba / noc / stravovanie 5 x denne
na 10 žiakov 1 pedagóg grátis

“Prajeme Vám veľa pekných chvíľ a zážitkov strávených pod panorámou Nízkych Tatier. Veríme, že
Vás atmosféra týchto krásnych slovenských hôr osloví ”

www.penziontale.sk

email: info@penziontale.sk

tel: 0911 633 933, 0905 633 933

