
Pobyt zahàòa

- 3x ubytovanie 
3 x raòajky, 2x obed, 3x veèera
Pitný režim na izbe (1 f¾aša minerálnej vody denne)

elcome drink
vièenie s Danou Leitner pod¾a  harmonogramu
qua aerobik so športovým manažérom Tomášom
oèný adrenalínový pochod Jánošíkovými dierami
o¾ný vstup wellness a fitness
arkovanie
ifi pripojenie
bytovanie s balíkom comfort
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                         Noci            

Pripravili sme pre Vás v spolupráci s CA LeitnerTour - fitness cvièite¾kou  Danou Leitner a našim 
športovým manažérom Tomášom Stránskym relaxaèno - zážitkový Fit pobyt.
Pohyb - relax – beauty - zážitok to všetko nájdete v našej ponuke a preto neváhajte a príïte  si 
oddýchnu� a naèerpa� nové sily uprostred prírody Malej Fatry do Village resort Hanuliak v termíne 
28.4.-1.5.2018 /3 noci/

Relaxaèno - zážitkový 
Fit pobyt vo Village resort Hanuliak        

  

od353 EUR



Služby hotela

- parkovanie v areáli hotela ZADARMO
- WiFi na izbách a v priestoroch hotela
- TV s viac ako 25 stanicami
- trezor na izbách v hoteli

Pobyt FIT 

- Hotelové uteráky, župan a papuèe
- Luxusná kozmetika na izbe
- Kávový a èajový set na izbe
- Minerálna voda

2018
POBYT PLATNÝ OD

POBYT PLATNÝ DO

28. 4. 2018

1. 5. 2018

Cenník 

                                 
Jednolôžková izba Single                                                 
Dvojlôžková izba / 2 osoby na izbe                                  

Cvièite¾ka: Bc. Dana Leitner akreditovaný tréner aerobiku a fitness II. triedy
Športový manažér Village resortu Hanuliak: Mgr. Tomáš Stránsky        

Info a rezervácie: 
recepcia@resorthanuliak.sk                  Tel.: 041/7078901-2                 

info@leitnertour.sk                                 Tel.: 0911 623 322
poèet rezervácií obmedzený na 15 osôb

V cene pobytu nie je zahrnutý miestny poplatok vo výške 0,50€/osoba
Uvedené ceny sú s DPH

437,
353,00 € / osoba

00 € / osoba

www.resorthanuliak.sk



1. deò

2. deò

3. deò 

4. deò 

 

• Check in od 15,00 - 17,00 ubytovanie
18,00 - 19,00 privítanie a welcome drink, oboznámenie s programom
17,00 hod - špeciálna váha TANITA a meranie telesných hodnôt ako sú: 

   váha, pomer tuku a svalov v tele, BMI, minerály, voda v tele a 
   poradenstvo ako sa stravova�- nie je zahrnuté v cene pobytu, cena 15,00€ / osoba

19,00 -  veèera /pre všetkých jedno menu, polievka, hl jedlo/, posedenie, vo¾ný program

 

8, 00 - 9,00  aqua aerobik so športovým manažérom Tomášom
9,00 - 10,00 výživné raòajky
10,00 - 12,00 vo¾ný program
13,00 - 14,00 ¾ahký fit obed /pre všetkých jedno menu, polievka, hl jedlo/
14,00 -  16,00  Turistika po okolí spojená s nordic walking, prípadne ¾ahký beh s Tomášom a Danou
18,00 - 19,00 body forming, streèing s cvièite¾kou Danou  /miestnos� s kobercom/
19,30 hod – veèera /pre všetkých jedno menu, polievka, hl jedlo/
noèný adrenalínový pochod s èelovkami Jánošíkovými dierami s Tomášom a Danou - 

  pod¾a poèasia zmena vyhradená

8,00 - 9,00 aqua aerobik so športovým manažérom Tomášom
9,00 - 10,00 výživné raòajky
10,00 – 12,00 vo¾ný program / masáže beauty/
13,00 - 14,00 ¾ahký fit obed /pre všetkých jedno menu, polievka, hl jedlo/
14,00 -  18,00 vo¾ný program - relax vo wellness centre, estetické centrum 
18,00 – 19,00 body forming s cvièite¾kou Danou formou kruhového tréningu vo fitness centre
19,15 veèera /pre všetkých jedno menu, polievka, hl jedlo/
vo¾ný program, posedenie, zhodnotenie pobytu- prednášky ako pokraèova� v diéte doma, 

  aké cvièenia používa� a všeobecne o strave ako takej

8,00 – 9,00 pilates s cvièite¾kou Danou  /miestnos� s kobercom/
9,00 – 10,00 výživné raòajky
11,00 hod check out
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Dôležité informácie:

cena neobsahuje miestny poplatok 0,50€/osoba/noc
masáže a procedúry  je nutné objedna� si vopred na recepcii hotela, nie sú zahrnuté  v cene pobytu
prineste si so sebou cvièebný úbor tepláky a botasky, plavky, turistickú obuv

 

Program pobytu: 



Body forming

Aqua aerobik

Pilates

Streèing

Cvièenie je zamerané na tvarovanie a formovanie postavy, pri ktorom dochádza k spa¾ovaniu tukov. 
Zároveò pravidelným cvièením prichádza  k posilòovaniu tela a jeho svalových skupín. 
Používame váhu vlastného tela, èinky a gumové expandery.
 

Aqua aerobik je aerobné cvièenie vo vode pri hudbe zamerané na zvýšenie fyzickej kondície,
redukcie hmotnosti, a tvarovanie postavy. Odpor vo vode zvyšuje intenzitu cvièenia a 
súèasne masíruje svalstvo. Aqua cvièenie má priaznivé úèinky na chrbticu a pohybový aparát. 

Pilates sú cvièenia vykonávané s vlastným telom, pomocou ktorých dosiahnete optimálnu 
telesnú kondíciu. Táto metóda odstraòuje bolesti chrbta, zlepšuje ohybnos�, silu, vytrvalos�,
rovnováhu, koordináciu, dýchanie a telesný vzh¾ad. 
 

Význam slova streèing pochádza z anglického slova stretching, èo znamená na�ahovanie, 
alebo roz�ahovanie. Svoje miesto si streèing našiel u vrcholových športovcov, ako aj u 
rekreaèných športovcov a ¾udí so zníženou ohybnos�ou. 

Tešíme sa na Vás tím Village resort Hanuliak a CA LeitnerTour

bližšie info a rezervácie 
recepcia@resorthanuliak.sk             Tel. 041/7078901-2
info@leitnertour.sk                          mobil: +421 911 623 322
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