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Nádych rýdzeho

Slovenska
v Štefanovej
Zásady zdravého kúpania

Kultúra pitia vína

Lucia Lužinská Moje dovolenky bývajú
spojené so spevom

Vysokohorské chaty

- oázy medzi skalami a oblakmi

MEDIÁLNY PARTNER

8
Lucia

Lužinská
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bývajú spojené
so spevom
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Speváčka Lucia Lužinská zasvätila svoj život
jazzu. Lásku k žánru, Moje prvé stretnutie s Kozím vŕškom bolo cez jeho
ktorý je ochutený prí- obchodnú manažérku, šarmantnú a krásnu, ale
sadami z celého sveta hlavne vždy usmievavú Andrejku Pánikovú...
zdieľa aj s partnerom
Borisom Čellárom...

Justin Topolský - Kozí vŕšok
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Víno roka

Slováci si našli svoje VÍNO ROKA 2013®. Hlasovanie milovníkov vína o tom, ktoré slovenské víno je
najlepšie, je ukončené...

Kultúra pitia vína
Malokarpatské múzeum v Pezinku má ako jediné múzeum na Slovensku svojho vlastného someliéra. Táto
funkcia však zahŕňa niečo viac, ako len pitie vína...
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Do chládku!

Slnko je vítaným spoločníkom na dovolenke, pri
vode, alebo pri posedení vonku s priateľmi. Keď
však prídeme do interiéru, zväčša si od slniečka
chceme oddýchnuť. Spraviť z domova, hotela alebo
penziónu príjemné prostredie na letný odpočinok je
jednoduché vďaka dobrej klimatizácii!

Rozálka Tridsaťsedemročná tradícia parkúrových
pretekov sľubuje jedinečné zážitky
Jazdecký šport sa na Slovensku teší čoraz väčšej
obľube u laickej verejnosti. Môžu za to čoraz lákavejšie a významnejšie podujatia s účasťou zahraničných hviezd a krásne moderné areály, ktoré sa
budujú...
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Zásady zdravého kúpania

Kúpanie je skvelý spôsob na získanie fyzickej aktivity i duševnej pohody. Pôžitok nám prináša najmä
počas horúcich letných dní. No aj ku kúpaniu by
sme mali pristupovať s rešpektom, pretože nie vždy
je úplne bezpečné.

Katarína Maľová Je dôležité poznať svojho hosťa
Hotelierka Katarína
Malová je dôkazom,
že ženy vo vedúcich
funkciách sú tou
správnou voľbou.
Držiteľka zlatej a
striebornej priečky v
súťaži Hotelier roka a
viceprezidentka......
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Právnik radí:
Pomoc v zahraničí Nádych rýdzeho Slovenska

Možno sa stalo aj Vám, že ste sa s rodinou vybrali
k neďalekému „slovenskému moru“ a až pri hraničnom prechode do Chorvátska ste si všimli, že ste si
zabudli doma pas. Ups, taký menší problém...

Za únikom od reality
medzi skaly a oblaky

78

v Štefanovej

Keď zaznie meno Juraj Jánošík, každý si ihneď spomenie na legendy o zbojníckej skupine a ich motto:
„Bohatým brať - chudobným dávať.“ Jánošík nie je
medzi nami už tristo rokov, ale jeho odkaz žije naďalej. Najmä v okolí Terchovej - Štefanovej je jeho
duch všadeprítomný aj dnes...

Vysoko na streche Slovenska je niekoľko „majákov v mori skál“, kde sa dá dokonale oddýchnuť a
načerpať sily z vysokohorského ticha a výhľadov.
Chaty vo Vysokých a Nízkych Tatrách sú prívetivými oázami medzi skalami a oblakmi.
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Veľké Karlovice

Neďaleko od hraníc, pár minút za priechodom Makov sa nachádza hornatá oblasť Valašsko, najvýchodnejšia časť malebnej Moravy a pohoria Beskýd.

