
Poľovnícky hotel Diana*** 
 

Pobytové balíky 
 
 
 
Romantický pobyt pre 2 osoby na 3 dni   220 €       
 

Zahŕňa: 
Fľaša sektu na izbe a sladký darček 
Ubytovanie v romantickom apartmáne s baldachýnom 
Romantická večera pre dvoch pri sviečkach + fľaša kvalitného vína 
Bohaté raňajky priamo do postele (podľa želania) 
Hostia môžu bezplatne využívať spoločenskú miestnosť s biliardom, stolným tenisom, fitnes 
Wifi pripojenie a parkovisko 
Neskorší check out 

 
 
* doplatok za ďalšiu noc 70€ 
 
 

 
Romantická večera... na izbe alebo v reštaurácii :) 
 
 
 
Ona: 
 
Aperitív:  Bentianna - slovenský likér z medu a bylím 
Predjedlo:  Bryndzová pena na rukolovom hniezde s toustom 
Polievka:   Slepačí vývar s domácimi rezancami a zeleninou 
Hl. jedlo:   Kačacie medailónky na malinách podávané s opekanými zemiakmi  
Dezert:      Čokoládový fondán s čučoriedkovým dipom 
 
On: 
 
Aperitív:    Martiny bianco s limetkou 
Predjedlo:  Paštéta z diviny  s višňovým dipom 
Polievka:   Zemiaková kulajda s hubami, vajíčkom a kôprom 
Hl. jedlo:   Jelení burger so slaninkou a bbq omáčkou podávané so steakovými hranolkami 
Dezert:      Domáca jablková štrúdľa so zmrzlinou a horúcimi malinami 

 
 
 
 
 
upgrade balíka: 
 
SAUNA  „Romantic“ 30 €     pre Vás za 25€     

- privátna sauna pre 2 osoby na max. 90 min. 

- kvalitné šumivé víno 

- misa s ovocím 



 

Poľovnícky pobyt      pre 2 osoby /2 noci                           190 €  
                                                          pre 1 osobu /2 noci                                 120 €  
 
Zahŕňa: 
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe pre dve osoby  na 2 noci s raňajkami 
Poľovnícku večeru s poľovníckymi špecialitami 
Pozorovanie zveri priamo z poľovníckeho posedu v doprovode poľovníka 
Hostia môžu bezplatne využívať spoločenskú miestnosť s biliardom, fitnes 
Wifi pripojenie a veľké parkovisko 
 
* doplatok za ďalšiu noc 49€ / 29€ 
 
Poľovnícka večera 
 

Aperitív:    Žufánek Borovička 45%  
Predjedlo:  Paštéta z diviny  s višňovým dipom 
Polievka:   Hríbová hrémová 
Hl. jedlo:   Medailónky z diviny na šípkovej omáčke s malinami, podávané s opekanými zemiakmi 
Dezert:      Čokoládový fondán s čučoriedkovým dipom 

 
 
 
 

 
 
Rodinný balík  pre rodičov a max. 3 deti do 12 rokov na 3 dni                220 € 
                                             
Zahŕňa: 
Welcome drink 
Ubytovanie v rodinnej izbe  pre 4  osoby  na 2 noci s raňajkami 
Bohatá rodinná večera  
Sladké pokušenie na izbe 
Detské menu, detský kútik v reštaurácií 
Hostia môžu bezplatne využívať spoločenskú miestnosť s biliardom, stolným tenisom, fitnes 
Wifi pripojenie a veľké parkovisko 
 
 

* doplatok za ďalšiu noc 70€ 
 
 

Rodinná večera: 
 

slepačí vývar na zohriatie 
 

grilované kuracie krídelká 
nugety vyprážaného syra 

mini rezníky  v trojobale 
šalát z čerstvej zeleniny 
kečup, tatárska omáčka 

varené zemiaky s pažítkou 
hranolky 

 
ako dezert čokoládové fondue s ovocím 

                        
občerstvenie 

víno pre rodičov 
džús pre deti     

 
 



 

Seniorský balík   pre 2 osoby na 3 dni                      200  €  
 
 
Zahŕňa: 
Welcome drink 
Ubytovanie v luxusnom apartmáne s baldachýnom   na 2 noci s raňajkami 
Bohatú večeru pre dve osoby podľa vlastného výberu 
Pri príchode ovocná misa na izbe 
Poobedňajšia siesta – káva so zákuskom 
Hostia môžu bezplatne využívať spoločenskú miestnosť s biliardom, stolným tenisom, fitnes 
Wifi pripojenie a veľké parkovisko 
Široké turistické možnosti v okolí – informácie a mapy k dispozícii na recepcii 
 
* doplatok za ďalšiu noc 70€ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Skupinový balík min. 25 osôb    - 22€/osoba/noc  
 
 
 
 
Ubytovanie v luxusne zariadených izbách 
Bohaté raňajky formou švédsky stolov 
Hostia môžu bezplatne využívať spoločenskú miestnosť s biliardom, stolným tenisom, fitnes 
Wifi pripojenie a veľké parkovisko 
 
 

 
Podľa želania Vám  „ušijeme balík na mieru“ 
 
- fakultatívne výlety – turistika, kultúra, relax 
- športoviská, adrenalínové športy, paragliding 
- školiace priestory, techniku 
- zábavu – živú hudbu, DJ 

                  

 


