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DOVOLENKA 
NA SLOVENSKOM VIDIEKU



Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
e-mail: agroturist@agroturist.sk, ww.agroturist.sk

SZVTA je organizácia zdruzujúca právnické a fyzické osoby pôsobiace v oblasti vidieka za účelom jeho trvalého rozvoja. Poslaním zvazu je najma:
-  zastupovať záujmy podnikateľov v agroturistike vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy všetkých stupňov, spolupracovať pri návrhoch na dotačnú politiku v oblasti 

agroturistiky a vidieckej turistiky
-  pomáhať pri ochrane a rozvoji historického a kultúrneho dedičstva v oblasti vidieckeho turizmu, starostlivosti o kultúrne dedičstvo skanzenov,
-  napomáhať spracovaniu podnikateľských zámerov a poskytovať poradenskú pomoc podnikateľom v agroturistike a vidieckej turistike,
-  organizovať kurzy, semináre, školenia, zamerané na prenos informácií a nových poznatkov pre rozvoj agroturistiky,
-  vydávať informačný bulletin a katalóg služieb agroturistiky na Slovensku,
-  organizovať exkurzie, účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach propagačného charakteru,
-  sprostredkovať priame obchodné vzťahy medzi svojimi členmi aj vo vzťahu k tretím osobám,
-  spolupracovať s inými združeniami a podnikateľskými subjektami, ktoré majú vzťah k cestovného ruchu,
-  spolupracovať so zahraničnými zväzmi agroturistiky a zabezpečovať potrebné informácie.

Vážení čitatelia

S radosťou konštatujeme, že pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka sa stalo jednou z priorít programu vlády Slovenskej republiky. Všet-
kým, ktorým osobitne záleží na rozvoji vidieckych oblastí a agroturistiky na Slovensku sa tým vytvára priestor pre zintenzívnenie a čo 
najefektívnejšie využitie širokého potenciálu vidieckej turistiky a agroturistiky v našej krajine. Toto odvetvie má prakticky neobmedzené 
možnosti rozvoja, ktorý vo veľkej miere záleží najmä na invenčnosti, cieľavedomosti  a spolupráci všetkých zainteresovaných. Vidiecky 
turizmus je špecifická forma oddychu a rekreácie blízka našej národnej kultúre a mentalite tradične úzkej spätosti s prírodou si nachá-
dza čoraz viac vyznavačov a nadšených prívržencov aj v dnešnom svete neobmedzených možností cestovania. Verím, že v publikácii, 
ktorá sa Vám dostala do rúk nájdete viacero typov na príjemnú a užitočne strávenú dovolenku.

Štefan Piri
Prezident SZVTA



Penzion a Chata 
u Richtára 

Horná Maríková
Tel./fax : 00421 42/4352138  

urichtara@stonline.sk

Horský Hotel 
Eva Mária

018 03 Horná Mariková
tel./fax: 00421/42/4352161, 426 08 28

eva.maria@stonline.sk

Hotel HÁJENKA Makov

023 56 Makov, Kopanice č. 40
Tel.: 00421-041/43 64 161

info@hajenkahotel.sk, www.hajenkahotel.sk

921 01 Piešťany, Odborárska 15
Tel.: +421-914-102457

e-mail: recepcia@hotel-odevak.sk, www.hotel-odevak.sk

Hotel ODEVÁK*** Piešťany

Prevádzka: kultúrne centrum, 
902 01  Pezinok, Holubyho 42 

Tel.: 00421-33/641 39 90, Fax: 033/641 39 90
mobil: 0905 245 747, 0903 236 605, 

kmc@stonline.sk
Prevádzková doba 

Po - Pia: 12,30 - 17,00

Cestovná kancelária
NA MALOKARPATSKEJ 

VÍNNEJ CESTE

900 01 Modra, Štúrova č. 117, 
Tel.: 033/647 4302, 0918 124 794

tik@post.sk, www.tik.sk

Nezisková organizácia rozvoja 
vidieckej turistikyJ & J - penzión

Svätý Peter
Tel.fax: +421-35/7685 252 

j-j.jobbagy@stonline.sk

Okoč

Obecný úrad, 930 28 Okoč
Tel.: +421/(0)31/5558296, (0)31/550 69 21 

info@okoc.sk, www.okoc.sk

Okoličná na Ostrove

946 13 Okoličná na Ostrove, Hlavná 68
Tel.: +421/(0)35/779 3931

ekel@zoznam.sk, www.okolicnanaostrove.ocu.sk

946 35 Búč č. 5
Tel.: 0421/35/777 6413, szobikerekeseszter@gmail.com

www.rekreaciadunaj.sk

Združenie za kultúru a turizmus BÚČ

Hrubá Borša č. 7, cca 7 km od mesta Senec smerom 
na Veľké Úľany, Tel.: 00421-2/45901 322, 0905 706 820

www.corporex.sk, corporex@orangemail.sk

Jazdecký areál Farma Corporex

Na Malokarpatskej vínnej ceste (MVC), ponúkame: 
ubytovanie, degustácie vín.



930 06 Ňárad, tel.: +421/ 31/ 554 94 14, -15, -16, 
platan@platanfogado.sk, www.platanfogado.sk

Penzión PLATÁN

Šamorín - Čilistov, Tel.: +421/ 31- 59 09 100
Fax: +421/ 31- 59 09 120, info@hotelkormoran.sk

www.hotelkormoran.sk

HOTEL KORMORÁN ****

031 01 Šamorín, Vinohradská 48
Tel.: +421/31/562 2415, sekretariat@edu.sk

www.hasossamorin.edu.sk

Súkromná stredná odborná škola 
S. D.  JEDNOTA

Mesto Šamorín
031 01 Šamorín, Hlavná č. 37
Tel.: 0421/31/590 0418, info@samorin.sk, www.samorin.sk

Prvá písomná zmienka je z roku 1238.  Počet obyvateľov  13000.
Mesto Šamorín je dynamicky sa rozvíjajúce mesto v blízkosti hlavného mesta. 
Je hospodárskym a kultúrnym centrom horného žitného ostrova. Návštevník 
tu nájde množstvo pamiatok a pozoruhodností z minulosti a dobre rozvinuté 
služby v cestovnom ruchu. Je tu množstvo kvalitných hotelov a reštaurácií. 
Blízkosť Dunaja využívajú milovníci vody a vodných športov. Výnimočnosťou 
bude pripravovaný areál termálnych bazénov s množstvom atrakcií aj pre ná-
ročnú klientelu.

Južné Slovensko. Na tra-
se Bratislava - Gabčíkovo 
- Medveďov sa nachádza 
Medzinárodná dunajská 
cyklistická cesta. Početné 
termálne pramene umožňu-
jú rekreáciu pri kúpaliskách 
vo Veľkom Mederi, Topoľní-
koch, Diakovciach, Štúrove, 
Santovke pri Leviciach, Pod-
hájskej pri Nových Zámkoch, 
Diakovciach, Štúrove Uni-
kátnymi technickými pamiat-
kami sú vodné kolové mlyny 
na Malom Dunaji, z ktorých 
niektoré, napr. v Tomášiko-
ve, sú prístupné aj návštev-



Mesto Hurbanovo
947 01  HURBANOVO, Komárňanská 91, 
Tel.: +421/35/7602202, mesto.hurbanovo@stonline.sk,  
www.hurbanovo.sk

Mesto Hurbanovo sa nachádza na juhu západného Slovenska v Podunajskej nížine, 
pri sútoku riek Žitavy a Nitry. Najstaršia zmienka pod názvom possesio „Gyalla“ 
pochádza už z roku 1357. Významným historickým obdobím v dejinách mesta bola 
druhá polovica 19. storočia, keď v meste pôsobil Dr. Miklós Konkoly - Thege, ktorý 
napísal vyše 40 vedeckých prác a založil prvú hvezdáreň na bývalom historickom 
území Rakúsko – Uhorska. Návštevník tu nájde niekoľko historických pamiatok 
a dobre rozvíjajúce sa služby v cestovnom ruchu. Neodmysliteľnou súčasťou mes-
ta je kvalitné pivo Zlatý Bažant, známe doma i v ďalekom zahraničí.

Hotel LEONOR

www.hotelleonor.szm.sk

Mesto Kolárovo
946 03 Kolárovo, Mestský úrad Kostolné nám. 1
Tel.: +421/(0)35-790 09 11, primator@kolarovo.sk, www.kolarovo.sk

Na Podunajskej rovine, pri sútoku riek Váh a Malý Dunaj. Najvýznamnejšou pozoruhodnost’ou Kolárova je prírodné 
pásmo starého koryta Malého Dunaja so svojím plávajúcim vodným mlynom. Je v ňom zriadené múzeum pred-
stavujúce život vodných mlynárov. Toto územie sprístupnené dreveným mostom. Je najdlhším v strednej Európe. 
V susedstve mlyna je povolené sta-novanie. Návštevníci môžu pešo prejst’ k pozostatkom hradu „Békavár“. Mŕtve 
rameno Malého Dunaja ponúka vynikajúce možnosti na rybolov a člnkovanie. Piesočnatý breh Váhu ponúka turis-
tom možnost’ príjemného kúpa

www.suh.sk



Termál CORVINUS Veľký Meder
932 01 Veľký Meder, Promenádna 3221/20 
tel./fax: +421 31 555 21 04, e-mail:  info@termalsro.sk, www.termalcorvinus.sk

Kurtaserská 33,  932 01  Veľký Meder 
tel.: +421 31 555 29 89, mobil: +421 907 498 490 

apartmany.eu@gmail.com, szabpkav@mail.t-com.sk
GPS: 47°51´4.52“N17°46´27.49“E, www.apartmany.eu.sk

Rozmarínová 3361/4,  932 01  Veľký Meder
mobil: +421/904 763 786, 0918 398 538 

e-mail: eldorado@real-net.sk, www.rozaliapanzio.sk

Penzión Rozália
Veľký Meder

Novootvorený, nad-
štandardne zariadený 
penzión je situovaný 
v bezprostrednej blíz-
kosti /cca. 50m od 
krytého rekreačného 
komplexu termálneho 
kúpaliska. Ponúka po-
hodlné ubytovanie pre 
svojich hostí v 9 dvoj-
lôžkových a 3 trojlôžko-
vých izbách celoročne.

Novootvorený, nad-
štandardne zariadený 
penzión je situovaný 
v bezprostrednej blíz-
kosti /cca. 30m od 
krytého rekreačného 
komplexu termálneho 
kúpaliska. Ponúka po-
hodlné ubytovanie pre 
svojich hostí v 9 dvoj-
lôžkových a 1 trojlôžko-
vých izbách celoročne.

Villa Anna Veľký Meder

Apart mány - stany - karavany
Szabó Pavol, Veľký Meder

Villa LUX  Veľký Meder

932 01  Veľký Meder, Kurtaserská 279/89
tel.: +421 31 908 833 383

e-mail: info@villalux.sk, www.villalux.sk

Objekt  s veľkou záhradou , tenisovým kurtom a parkoviskom vo dvore sa nachádza  blízko kúpaliska, 
vhodné aj pre náročných hostí. 

 Vychutnajte si termálne kúpalisko, nachá-
dzajúce sa v príjemnom prostredí 80 hektá-
rového lesoparku, otvorené 365 dní v roku!
• 9 bazénov, z toho 3 vonkajšie bazény (detský, pla-
vecký, taliansky), 4 vnútorné a 2 polokryté s teplotou 
termálnej vody 26° – 37°C • celkovo 5 tobogánov, vrá-
tane 2 celoročných (Red ring 66,7 m a Black led 67,5 
m) v krytej časti komplexu • volejbalové (nohejbalové) a 
futbalové ihrisko • nové detské ihrisko „Korytnačí hrad“
SLUŽBY • saunacentrum (fínska, bylinková, parná 
a infra sauna) • soľná jaskyňa • masáže (klasická, 
športová, relaxačná, reflexná, aromaterapeutická a ter-
moakupresúrna masáž CERAGEM) • magnetoterapia 
BEMER 3000, biosolárium • kozmetika, skrášľovacie 
procedúry • reštauračné služby a ubytovanie • Suve-
nír shop • Informačná kancelária



www.hrusov.sk

935 84  Horné Semerovce
Tel: +421-36/749 1064, agrosemeg@stonline.sk

Agro-semeg S3    s. r. o.

935 84 Hokovce č 151
Tel.: +421/36/749 1439 

obec.hokovce@stonline.sk, www.hokovce.eu

Obec HOKOVCE

SANTOVKA WELLNESS, Maďarovská 4
935 87 Santovka, Tel/fax: 036/ 38 106 31, 0915 432 102

www.santovkawellness.sk, info@santovkawellness.sk 

Hontianske združenie turizmu 
so sídlom v Krupine

Svätotrojičné námestie 5
963 01 Krupina, Tel./fax: 045/55 12 000
rppkka@xcom.sk, www.regionhont.sk

Informačné a komunikačné centrum

Atraktívnym novým kútom pre dovolen-
károv je Hont (okolie Krupiny) s typickým 
lazovým osídlením, ideálnym pre vidiecky 
turizmus a agroturistiku. 

962 71 Dudince, Karola Braxatorisa č. 2
tel.: 045 555 19 11, mob.: 0917 478 130 

penzion@umlynarky.sk, www.umlynarky.sk

Penzión u Mlynára Dudince

Family - Veľký Meder

032 01 Veľký Meder, Slnečná 6
Tel.fax: +421-905 625 175

info@familyapartman.sk, www.familyapartman.sk

PARK Hotel*** Hokovce

Park Hotel Hokovce sa nachádza južne  2 km od kúpelného mesta Dudince.  Ponúka  64 / 1-, 2-, 3- a 4 postelových izieb 
v kategorii Hotel ***, rekreačné pobyty, školenia, semináre, konferencie. Spestrením pobytu je široká ponuka fakultatív-

nych výletov na Slovensku a aj do blýzkeho Maďarska, ako i ochutnávky vín v pivnici pod kaštieľom.
935 83 Hokovce 222, Tel.: +421-36/749 1433, 

Fax.: 036/7491433, info@park-hotel.sk, www.park-hotel.sk

Hotel Kaštieľ - Hokovce

Hotel Parkľ - Hokovce Hotel Panoráma - Dudince

SANTOVKA WELLNESS
hotel & restaurant & wellness

Veľký Meder

032 01 Veľký Meder, Mestský úrad, Komárňanská 9
Tel.: +421 /(0)31/ 555 2500, 5552201 



MoÏnosÈ aktívne preÏitej dovolenky ponúka moderne
zrekon‰truovan˘ hotel Osobitá. Je situovan˘ v maleb-
nom horskom prostredí Západn˘ch Tatier v ãasti
Zverovka neìaleko dedinky Zuberec.

Hotel ponúka ubytovanie v 20 elegantne zariaden˘ch iz-
bách a v jednej izbe s bezbariérov˘m prístupom. Pre väã‰í
komfort hotel disponuje ‰iestimi luxusn˘mi apartmánmi. 
V priestoroch hotela sa nachádza jedáleÀ s krásnym
v˘hºadom na okolit˘ les, ktorá ponúka pestr˘ v˘ber chutn˘ch
jedál typickej oravskej, ale aj medzinárodnej kuchyne. 

Relax aj zábavu nájdete v príjemnej atmosfére hotelového
baru, kde si môÏete len tak posedieÈ pri pohári dobrého vína,
zahraÈ si biliard, zatancovaÈ si v rytme hudby a dozrieÈ i na
svoje ratolesti, ktoré sa do s˘tosti môÏu hraÈ v detskom kú-
tiku. KaÏd˘ urãite ocení moÏnosÈ zahraÈ si priamo v areáli ho-
tela bowling. VyuÏite v plnej miere rozmanitú ‰kálu ‰porto-
vého a kultúrneho vyÏitia, ktorú ponúka blízke i vzdialenej‰ie
okolie hotela, kde sa nachádza niekoºko termálnych kúpalísk,
mnoÏstvo prírodn˘ch rezervácií, priehrad, jask˘À a kultúrno-
historick˘ch pamiatok.

Kontakt

Horsk˘ hotel OSOBITÁ, 
Roháãska dolina 378, 027 32 Zuberec
tel.: +421/43/5395 105, fax: +421/43/5395 841
www.doprastavservices.sk

GPS 
súradnice

N 49°14‘38“

E 19°42‘45“

www.podbiel.sk

Penzión Hudecová - Zuberec

027 32 Zuberec 248 
Tel./fax: +421-43/5395 254, 0903 546 060, privat@privat.sk, www.privat.sk

Penzión Pribiskô - Zuberec

027 32 Zuberec, Pribiské 658, tel.: +421/907/873 336, penzion@penzionpribisko.sk, www.penzionpribisko.sk

Náš rodinný penzión sa nachádza v pre-
krásnom tichom podhorskom prostredí 
na úpätí Brestovej – časti hlavného Ro-
háčskeho hrebeňa. Penzión je situova-
ný mimo obce Zuberec. Sme pripravení 
poskytnúť Vám ubytovanie a služby, aby 
ste od nás odchádzali spokojní.

Penzión Zelený dom - Vitanová

027 12 Vitanová 319, Tel./fax: 043/5394 353, 0905 752 131 
zelenydom@orava.sk, www.zelenydomorava.sk

Penzión AMITO Orava - Rabča

ORAVA – Rabča 238, Milan Turac, Hlavná 241, 02944 Rabča
Tel.: +421-907 859 143, 0911 939 070,  043/55240 40, amito@amito.sk, www.amito.sk

Ubytovanie, kúpele, turistika
AKCIE A POBYTY

www.travelguide.sk - viac ako
3000 zariadení a vyše 5 milióna 

otvorených stránok za rok

Orava. Hornatý charakter kraja s tra-
dičnou drevenou architektúrou je 
rajom pre dovolenkárov. Oblasť Ro-
háčov s pamiatkovou rezerváciou 
Podbiel a Múzeom oravskej dediny 
v Zuberci-Brestovej je obľúbeným 
cieľom turistov na Orave, podobne 
ako Oravský zámok a Oravská prie-
hrada. 



Penzión u Michala pod Roháčmi

027 32 Zuberec 246, Tel.: 00421-43/5395 314, 0905 453 602, penzion@michal.sk, www.michal.sk

Obec Zuberec
Turistická informačná kancelária

Hlavná 289, 027 32 Zuberec
Tel./fax: 043 5395 197, 0903 54 80 80

tik@zuberec.sk, www.zuberec.sk

Daniel Bebej - Zuberec

027 32 Zuberec č. 307
Tel.: +421/43/539 5607, 0907 831 911

daniel.bebej@orava.sk

Penzión ŠINDĽOVEC
Zuberec

Zverovka 379, 027 32 Zuberec
Tel.: +421 43 5395 888, www.sindlovec.sk

sindlovec@sindlovec.sk

Ponukame: celoročné ubytovanie s polpenziou v útulných 2 a 3 lôžkových 
izbách, rodinných apartmánoch a v typickej oravskej drevenici. U nás nájde-
te pohodlie, kľud uprostred prekrásnej Roháčskej prírody, športové vyžitie a 
všestrannú zábavu za akéhokoľvek počasia. Služby v cene ubytovania: stol-
ný tenis, biliard, šípky, klzisko, ohnisko s grilom, detské ihrisko. Ďalšie služby: 
reštaurácia, vináreň, whirpool, wellness, sauny: infra, fínska , rímsky kúpeľ, 
parná soľná, parná eukalyptová, tepidárium, kneippov kúpeľ, ľadopád, MBM 
štúdio, masáže, kozmetika, manikúra, pedikúra, rašelinové a parafínové zá-
baly, ďalej požičiavanie lyží a snowboardov, korčulí, jazda na koči, rybačka, 
internet.
Srdečne Vás pozývame do Wellnessu v prírode.



Agrofarma - Ranč F&A&H pri Spišskom hrade

053 61 Hodkovce 14, tel.: +421/53/ 449 51 29, mobil: +421 907 930186
hadusovsky@ranch-fah. sk, www.ranch-fah.sk

Penzion SAN ANDRÉ
Vyšné Ružbachy 

062 02 Vyšné Ružbachy 333
Tel./fax : +421 52/42 85 015

sanandre@sanandre.sk, www.sanandre.sk

Kaštieľ HANUŠ - Hanušovce

059 09 Spišské Hanušovce 10
tel./fax: +421/52/48 92123, mobil: +421/904 553 512
kastiel@penzionhanus.sk, www.penzionhanus.sk

Hotel TATRA - Poprad

058 01 Poprad, Karpatská 7
Tel.: +421/52/7871 700-01

recepcia(at)tatrahotel.com, www.tatrahotel.com

Apartmány VIP Bešeňová

034 83 Liptovský Michal 81
+421/44/439 2309, mob. +421/907/117 342
info@vipapartmany.sk, www.vipapartmany.sk

Hotel RYSY*** - Tatranská Štrba

Tatranská Štrba, Vysoké Tatry
Tel.: +421 52 4484 845, fax: +421 52 4484 296

info@hotel-rysy.sk, www.hotel-rysy.sk

Hotel HÁJENKA Makov

023 56 Makov, Kopanice č. 40
Tel.: +421-041/43 64 161

info@hajenkahotel.sk, www.hajenkahotel.sk

FOTO

Penzion a Chata u Richtára
Horná Maríková

Horná Maríková
Tel./fax : +421 42/4352138  

urichtara@stonline.sk

Horský Hotel Eva Mária - Horná Maríková

018 03 Horná Mariková
tel./fax: +421/42/4352161, 426 08 28, eva.maria@stonline.sk, www.evamaria.sk

Minifarma TERAZOVÁ

090 11 Kečkovce č. 58, okr. Svidník
tel.: +421 54/75 92 353

annaterazova@zoznam.sk, www.minifarma.estransky.sk

Penzión TEMPO TATRY - PRIBYLINA

Miroslav Bolvanský, 032 42 Pribylina 3
Tel: +421 (0) 445 293 337, Mobil: 0905 400 247, mbolvansky@yahoo.com, www.lhradok.sk/bolvansky

Vysoké Tatry – stredisko vysokohorskej tu-
ristiky a lyžovania. Mnohé oblasti poskytujú 
rozsiahle služby vidieckeho turizmu. Cieľom 
turistov je Červený Kláštor v Pieninách, kde 
možno na plti splaviť Dunajec. Letnú rekreá-



Reštaurácia 
U grófky Isabelly

Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.:+421 52-43 235 40, mobil:+421 908 255 553 

info@isabella.sk, www.isabela.sk

ATRAKCIA
SPLAV
CENA

PIENINY•DUNAJEC•PLTE 

 www.pltnictvo.sk www.pltnictvo.sk

KOMPLET SERVIS / FULLSERVICE

SPLAV • UBYTOVANIE •  STRAVA 
• DOVOZ A ODVOZ TURISTOV

RAFT • ACCOMMODATION • FOOD

• TRANSPORT OF  TOURIST

Tel.: 0905 294 699 - R. Velièka

PRÍSTAV PLTÍ
RAFTS  PORT

Piknik pri 
goralskej muzike

SUPER

e-mail: velicka@pltnictvo.sk • tel./fax: +421-52-482 27 23

Pieniny KLUB

065 33 Lesnica 62
tel.: +421 907 125 416

info@pieniny-klub.sk, www.pieniny-klub.sk

Chata PIENINY

064 33 Lesnica, Tel.: +421-52 428 5031, 0905 963 316, 
info@chatapieniny.sk, www.chatapieniny.sk

Penzión Ždiar

059 55 Ždiar č. 460
Tel./fax.: +421-524498138, 0905248460

www.penzionzdiar.sk, info@penzionzdiar.sk

Združenie vidieckeho 
turizmu Zádiel

044 02 Zádiel č. 82
Tel.: +421-905 260 713

zadiel@zadiel.sk, www.zadiel.sk

Továrenská 27, 059 01 Spišská Belá, tel.: +421-(0)52-4566223, fax: +421-(0)52-4566453, vomz@vomz.sk, www.vomz.sk

Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica, Tel.: 048/415 27 82, info@slovak-swisstourism.sk
 www.slovak-swisstourism.sk

Penzión U Gorala

065 33 Lesnica 25, Tel.: +421-905-963 316
ugorala@chatapieniny.sk, www.ugora.lachatapieniny.sk

ciu v Šariši poskytuje vodná nádrž Domaša 
pri Vranove. Obdivovatelia nedotknutej tichej 
a drsnej prírody sa môžu kochať krásami Bu-
kovských vrchov so vzácnymi lesnými porasta-
mi v pralese Stužica.
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Víta vás obec
s najlepšími cenami  internetu

Vychutnajte naše vína
Potešte sa krásou nášho kraja

Spoznajte našich ľudí

www.mvc.sk 
Malokarpatská vínna cesta® , Horná 20, 900 01 Modra, Tel.: 00421 33/643 34 89

Malokarpatská vínna cesta®


