
 

 
 

 

 

 

 

POZVÁNKA 
Jumelage Distrikov D111-BN a D111-BO a D-122 

od 31. 5. do 3. 6.  2018 vo Zvolene 
/ 15. 02. 2018 

 

Program  
ŠTVRTOK : 

16:00 – príchod – ubytovanie Hotel Tenis****     / www.hoteltenis.sk  

18:00 – večera Hotel Tenis**** 

19:00 – prijatie primátorkou Zvolena na Zvolenskom zámku   / www.sng.sk/zvolen 

20:30 – wellness a voľný program Hotel Tenis**** 

 

PIATOK :  

8:00 – 9:00 raňajky Hotel Tenis**** 

9: 30 – odchod autobusom na Pustý hrad Zvolen, prehliadka hradu / www.pustyhrad.com 

12:00 – 13:00 obed Hotel Tenis**** 

13:30 – 14:30 spoločné jednanie kabinetov D111-BO , D111-BN a D122 

15:00 – odchod autobusom na zámok Vígľaš     / www.grandviglas.com 

              Koncert husľového virtuóza Petra Michalicu  

   v drevenom kostolíku v Hronseku    / www.drevenykostolik.sk 

19:30 – večera Hotel Tenis**** 

20:30 – wellness a voľný program Hotel Tenis**** 

 

 

SOBOTA :  

9:00 – odchod autobusom do Banskej Štiavnice    

10:00 – prijatie primátorkou mesta B. Štiavnica a prehliadka mesta / www.banskastiavnica.sk 

12:30 – odchod autobusom na Počúvadlianske jazero,  

   prehliadka tajchov, obed a stretnutie s  LC B. Štiavnica / www.pocuvadlo.sk 

15:30 – odchod do skanzenu Banská Štiavnica – banské múzeum  / www.muzeumbs.sk 

18:30 – prehliadka pivovaru Erb Banská Štiavnica s večerou   / www. pivovarerb.sk 

 

NEDEĽA : 

7:30 – 10:00 raňajky a odchod domov 

 



Garant     Zvolen Lions Club   / www.lczvolen.sk 

  

 

Pre ubytovanie účastníkov v hoteli Tenis **** Zvolen sú ceny: dvojlôžková izba obsadená 

jednou osobou  83 €,- za 1 noc, dvojlôžková izba  94 €,- za 1 noc. V hoteli budeme ubytovaní  

3 noci. Izby sú zarezervované do 16. 4. 2018. Rezervovať si ich môžete tu: 

www.hoteltenis.sk/rezervacia/. Je potrebné uviesť heslo „Jumelage Distrikov LIONS“. 

 

Za celý pobyt sa platí  účastnícky poplatok na osobu 199,- €. V cene je zahrnutá strava počas 

celého pobytu bez nápojov, vstupy všade počas celého podujatia vrátane autobusovej 

dopravy. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na IBAN SK64 0900 0000 0004 0359 1407  

a do poznámky uviesť meno. Zároveň prosíme potvrdiť účasť s menom 

a priezviskom, označením distriktu a klubu na e-mail: michal.turay@gmail.com . 

 

Fotogaléria 
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