
Ponúkame možnosť využiť rekreačné zariadenia OZ KOVO v Krpáčove a Štúrove. 
 
Nahlásiť na pobyt sa môžete aj na: 

č.t.: 0903 715 912 alebo na e-mail: seles@ozkovo.sk 

 

UBYTOVANIE V KRPÁČOVE 

 
V pôvabnej podhorskej oblasti Krpáčovskej doliny na južnej strane Nízkych Tatier sa nachádza rozsiahle turistické 

stredisko Krpáčovo. Odborový zväz KOVO ponúka svojim členom, ako aj ostatným dovolenkárom, ktorí radi obdivujú 

krásy nášho Slovenska počas celého roka, možnosť krásnej rodinnej, ako aj priateľskej dovolenky vo svojej turistickej 

chate, v ktorej vás s radosťou očakáva. Chata sa nachádza v prekrásnom tichom ihličnatom lese, kde sa v štyroch útulne 

zariadených izbách môže ubytovať až 14 osôb. Vzhľadom k tomu, že každý návštevník si musí stravu zabezpečiť sám, 

je mu k dispozícii moderne zariadená kuchyňa s jedálňou. K spríjemneniu celého pobytu poslúži spoločenská miestnosť 

vybavená krbom. Krpáčovo leží blízko vyústenia Vajskovej doliny, ktorá je jednou z najdlhších a najkrajších dolín 

v mikroregióne Chopok – juh. Vajskova dolina je málo poznačená civilizáciou a tak dýcha romantikou. Turistov v nej 

uchvacujú mohutné vodopády Vajskovho potoka, neobyčajnej scenérie a divé úbočia Skalky. Pozoruhodnosťou 

Krpáčova je ponorný potok. 8 km od strediska sa nachádza Bystrianska jaskyňa. Jazierko neďaleko chaty ponúka 

možnosť vykúpať sa, člnkovať, vyskúšať si jazdu na koni Vajskovou dolinou, oddych a voľný čas môžete stráviť na 

splave Hrona z Lopeja do Banskej Bystrice. Pre priaznivcov golfu je tu možnosť zahrať si na 18-jamkovom golfovom 

ihrisku na Táľoch, pozrieť sa pod hrebeň Nízkych Tatier, vybrať sa na Tále s prírodným kúpaliskom pod hotelom 

Partizán, na Trangošku a Srdiečko sedačkovou lanovkou na Kosodrevinu a Chopok, hrebeňovú túru na Ďumbier alebo 

Dereše, do Hronca s využitím atraktívnej jazdy rychlokoľajnou lesnou železničkou do Čierneho Balogu a Vydrova. Ak 

počasie nepraje k prechádzkam alebo športovaniu, sú tu k dispozícii služby neďalekých hotelov. V horskom hoteli 

HydroKrpáčovo si môžete okrem príjemného posedenia pochutnať na slovenských špecialitách, zahrať si biliard, stolný 

tenis, ako aj relaxovať vo fitness centre a saune. Môžete využiť aj služby neďalekého hotela Junior s krytým bazénom 

a kolkárňou. Do našej chaty sa dostanete z Banskej Bystrice alebo Brezna, kde v obci Lopej je odbočka na Dolnú 

Lehotu, odtiaľ na Krpáčovo. 

 

Bližšie informácie: Bibiána Trlicová, 

OZK SERVICE, spol. s r.o., Miletičova 24, Bratislava 

tel. číslo: 02/55 56 57 61, fax: 02/55 56 53 87, prípadne e-mail: trlicova@ozkovo.sk 

 
!!! Pred rezerváciou si preverte voľné kapacity a termín !!! 

 

UBYTOVANIE V ŠTÚROVE  

 

Prežite pohodové chvíle v centre Štúrova v novo zrekonštruovanom dome, neďaleko Ostrihomu, na brehu Dunaja.  

1. mája 2004 vstúpila Slovenská republika do Európskej únie a vzťahy so susedným Ostrihomom sa ešte viac zlepšili. 

Obnovený most cez Dunaj obidve mestá veľmi priblížil. Štúrovo s Ostrihomom organizuje rôzne spoločné podujatia, či 

už športové alebo kultúrne. Dom sa nachádza v centre mesta na pešej zóne. Za domom v bezprostrednej blízkosti sa 

nachádza rekreačný komplex VADAŠ (5 min. pešo) a nákupné centrum.  

Dom má kapacitu 20 lôžok.  

1 x 3 posteľová izba s prístelkou, so sociálnym zariadením a balkónom 

3 x 3 posteľová izba s prístelkou, so sociálnym zariadením  

1 x 2 posteľová izba so sociálnym zariadením  

1 x 1 posteľová izba so sociálnym zariadením a balkónom  

2 x kompletne vybavená kuchyňa (indukčná varná platňa, elektrická rúra na pečenie, chladnička, mikrovlnka, rýchlo 

varná kanvica) a jedáleň s TV-SAT 

 - posedenie na terase s možnosťou grilovania 

 - parkovanie zdarma 

 - v zime je vykurovanie zabezpečené elektrickými ohrievačmi. 

 

Bližšie informácie: Bibiána Trlicová, 

OZK SERVICE, spol. s r.o., Miletičova 24, Bratislava 

tel. číslo: 02/55 56 57 61, fax: 02/55 56 53 87, prípadne e-mail: trlicova@ozkovo.sk 

 
http://ozkovoprimadk.sk/wp-content/uploads/2017/06/AKTU%C3%81LNE-V%C3%9DHODY-PRE-

%C4%8CLENOV-ODBOROV.pdf 

 

Cenníky nájdete v priložených dokumentoch: 

Cenník Krpáčovo 

Cenník Štúrovo 
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