


Predstavujeme vám novovybudovanú chatovú osadu dedinka Pod ***salatínom.

Štýlové a útulné drevenice z množstvom zaujímavých tradičných Prvkov Ponúkajú 

hosťom ubytovanie Priamo v náručí regiónu liPtov, na okraji obce liPtovská Štiavnica.

jedinečná osada Ponúka nadŠtandardné ubytovanie v dreveniciach rôznej rozlohy 

a vybavenia. disPozičné rozloženie dreveníc je obzvláŠť vhodné Pre dovolenkové Pobyty 

rodiny s deťmi, firemné akcie, či relaxačné Pobyty väčŠích skuPín. vyberte si, ktorá dreve-

nica bude Práve tá vaŠa a kontaktujte nás na e-mailovej adrese rezervacie@dedinka.com, 

alebo na telefónnom čísle +421 915 281 644. Príďte si vychutnať Prírodné bohatstvo thermal-

Parku beŠeňová, lyžovačku v skiParku ružomberok či turistické výstuPy a Prechádzky 

v národnom Parku nízke tatry. v naŠich dreveniciach vždy nájdete Príjemný odPočinok, 

sPojený s identitou tých najkrajŠích Pocitov. teŠíme sa na vaŠu návŠtevu!
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jedálenský kút obývacia izba obývacia izba kuchyňa

izba 1 izba 2 izba 3 kúPeľňa

tyP objektu: Podkrovný Počet izieb: 3 Počet lôžok: 11 vybavenie drevenice: 2 x wc, 2 x kúPeľňa, sPrcha, vaňa, wifi internet, 
lcd tv, sat, dvd, detské Preliezky so Šmýkačkou, ohnisko, chladnička, mikrovlnka, detská Postieľka

drevenica 502 „salatín“

cena za objekt / noc

1-4 osoby 5 osôb 6 osôb 7 osôb 8 osôb 9 - 11 osôb

3. január - 31. marec 69 eur 85 eur 99 eur 109 eur 119 eur 129 eur

1. aPríl - 30. jún 59 eur 74 eur 87 eur 99 eur 109 eur 119 eur

1. júl - 31. august 69 eur 85 eur 99 eur 109 eur 119 eur 129 eur

1. sePtember - 25. december 59 eur 74 eur 87 eur 99 eur 109 eur 119 eur

26. december - 2. január 190 eur objekt / noc
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jedálenský kút obývacia izba kuchyňa izba 1

izba 1 izba 2 kúPeľňa wc

tyP objektu: Podkrovný Počet izieb: 2 Počet lôžok: 6 vybavenie drevenice: 2 x wc, 1 x kúPeľňa, sPrcha, vaňa, wifi internet, 
lcd tv, dvd, vonkajŠie sedenie, krb, detská Postieľka, chladnička, mikrovlnka

drevenica 504 „lúčny hríb“

cena za objekt / noc

1-4 osoby 5 osôb 6 osôb

3. január - 31. marec 69 eur 85 eur 99 eur

1. aPríl - 30. jún 59 eur 74 eur 87 eur

1. júl - 31. august 69 eur 85 eur 99 eur

1. sePtember - 25. december 59 eur 74 eur 87 eur

26. december - 2. január 159 eur objekt / noc
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jedálenský kút obývacia izba obývacia izba kuchyňa

izba 1 izba 1 izba 2 kúPeľňa

tyP objektu: Podkrovný Počet izieb: 2 Počet lôžok: 8 vybavenie drevenice: 2 x wc, 1 x kúPeľňa, sPrcha, chladnička, 
mikrovlnka, wifi internet, lcd tv, dvd, sat, detská Postieľka, altán s ohniskom, krb

drevenica 505 „lúčny hríb“

cena za objekt / noc

1-4 osoby 5 osôb 6 osôb 7 - 8 osôb

3. január - 31. marec 69 eur 85 eur 99 eur 109 eur

1. aPríl - 30. jún 59 eur 74 eur 87 eur 99 eur

1. júl - 31. august 69 eur 85 eur 99 eur 109 eur

1. sePtember - 25. december 59 eur 74 eur 87 eur 99 eur

26. december - 2. január 159 eur objekt / noc
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jedálenský kút obývacia izba kuchyňa izba 1

izba 1 izba 2 izba 3 kúPeľňa + wc

tyP objektu: Podkrovný Počet izieb: 3 Počet lôžok: 8 vybavenie drevenice: 2 x wc, 1 x kúPeľňa, sPrcha, chladnička, 
mikrovlnka, wifi internet, lcd tv, dvd, sat, detská Postieľka, krb, vonkajŠie sedenie, ohnisko

drevenica 507 „choč“

cena za objekt / noc

1-4 osoby 5 osôb 6 osôb 7 - 8 osôb

3. január - 31. marec 69 eur 85 eur 99 eur 109 eur

1. aPríl - 30. jún 59 eur 74 eur 87 eur 99 eur

1. júl - 31. august 69 eur 85 eur 99 eur 109 eur

1. sePtember - 25. december 59 eur 74 eur 87 eur 99 eur

26. december - 2. január 159 eur objekt / noc
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Prízemie obývacia izba jedálenský kút kuchyňa

izba 1 izba 2 Poschodie kúPeľňa

tyP objektu: Podkrovný Počet izieb: 3 Počet lôžok: 8 vybavenie drevenice: 2 x wc, 2 x kúPeľňa, sPrcha, vaňa, wifi internet, 
lcd tv, sat, dvd,  ohnisko, chladnička, mikrovlnka, detská Postieľka, 2 x PrístreŠok Pre auto 

drevenica 518 „salatín“

cena za objekt / noc

1-4 osoby 5 osôb 6 osôb 7 osôb 8 osôb

3. január - 31. marec 69 eur 85 eur 99 eur 109 eur 119 eur

1. aPríl - 30. jún 59 eur 74 eur 87 eur 99 eur 109 eur

1. júl - 31. august 69 eur 85 eur 99 eur 109 eur 119 eur

1. sePtember - 25. december 59 eur 74 eur 87 eur 99 eur 109 eur

26. december - 2. január 190 eur objekt / noc
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jedálenský kút obývacia izba obývacia izba izba 1

izba 2 kúPeľňa kúPeľňa

tyP objektu: Podkrovný Počet izieb: 3 Počet lôžok: 10 vybavenie drevenice: 2 x wc, 2 x kúPeľňa, sPrcha, vaňa, wifi internet, 
lcd tv, sat, dvd, vonkajŠí krb a altánok, chladnička, mikrovlnka, detská Postieľka 

drevenica 520 „salatín“

cena za objekt / noc

1-4 osoby 5 osôb 6 osôb 7 osôb 8 osôb 9 - 10 osôb

3. január - 31. marec 69 eur 85 eur 99 eur 109 eur 119 eur 129 eur

1. aPríl - 30. jún 59 eur 74 eur 87 eur 99 eur 109 eur 119 eur

1. júl - 31. august 69 eur 85 eur 99 eur 109 eur 119 eur 129 eur

1. sePtember - 25. december 59 eur 74 eur 87 eur 99 eur 109 eur 119 eur

26. december - 2. január 190 eur objekt / noc




