
 

 Hlavná cena:  
Tatranský GRAND HOTEL BELLEVUE**** - Dokonalý oddych si určite vychutnáte vo dvojici 
na 6-dňovom pobyte (5 nocí ) v centre Vysokých Tatier. Čaká vás vstup do TOP wellness 
centra (bazén, vírivky, sauny), polpenzia a množstvo skvelých zážitkov. 
Detail výhry: http://u.zlavadna.sk/?y5dz6 Hodnota výhry: 1 097 € 
 

 Menšie ceny:  
1. Prenájom auta od AVISu – 5 ks kupónov na prenájom auta triedy ECONOMY AUTOMAT 
Precestujte pokojne aj celé Slovensko. Od Tatier k Dunaju či do Chorvátska k slovenskému 
moru. 
Detail výhry: http://u.zlavadna.sk/?w4n85 Hodnota výhry: 180 € 
2. Let v Hurricane Factory - Nevšedné rande pre 2 osoby v obľúbenom veternom tuneli na 
Liptove. Výhra obsahuje 2 samostatné vstupy a 1 spoločný let. 
Detail výhry:  http://u.zlavadna.sk/?wxk67 Hodnota výhry: 69 € 
3. Pobyt v Hoteli Alexander**** - Navštívite Bardejovské Kúpele - jedny z našich najkrajších 
kúpeľných miest. Pobyt v Hoteli Alexander si užijete vo dvojici počas 2 nocí. Čaká vás tiež 
polpenzia, neobmedzený vstup do wellness, bazéna a jacuzzi.  
Detail výhry: http://u.zlavadna.sk/?x419h Hodnota výhry: 300 € 
4. Pobyt v Hoteli Salamandra**** - Pobyt vo dvojici na 2 noci vám určite spestria izby s 
výhľadom na Štiavnické vrchy alebo Hodrušský tajch. K tomu neobmedzený relax vo 
wellness, bazéne a chutná polpenzia.  
Detail výhry: http://u.zlavadna.sk/?t38am Hodnota výhry: 449 € 
5. Pobyt v Hoteli PARK**** - Pobyt pre 2 osoby na 2 noci s neobmedzeným vstupom do 
wellness a jacuzzi s vonkajšou terasou. V Dolnom Kubíne vás čaká skutočne príjemná 
atmosféra plná oddychu.  
Detail výhry: http://u.zlavadna.sk/?dd5c1 Hodnota výhry: 276 € 
6. Pobyt v Hoteli Hubert**** - Pobyt pre 2 osoby na 2 noci. Oddychovať budete priamo pod 
Gerlachom! Okrem nádherného výhľadu na Vysoké Tatry určite oceníte aj voľný vstup do 
wellness centra Oáza Thalasso a chutnú polpenziu.  
Detail výhry: http://u.zlavadna.sk/?a9er1 Hodnota výhry: 338 € 
7. Pobyt v Hoteli Golfer*** - Hotel Golfer leží v krásnej prírode Kremnických vrchov. Na 
pobyte pre 2 osoby na 2 noci určite oceníte polpenziu a neobmedzený vstup do bazéna aj 
infrasauny.  
Detail výhry: http://u.zlavadna.sk/?f7s6g Hodnota výhry: 261,60 € 
8. Vyhliadka z UFO a drink - Vychutnáte si magický výhľad na celú Bratislavu! Po návrate z 
vyhliadky na vás čaká pohodová letná atmosféra na Pláži pod UFOm a osviežujúci drink.  
Detail výhry: http://u.zlavadna.sk/?z6p86 Hodnota výhry: 55,60 € 
9. Pobyt v Hoteli Smokovec*** - Pobyt pre 2 osoby na 2 noci. Čerstvý tatranský vzduch si tu 
užijete do sýtosti! Okrem neho vás na pobyte v centre Smokovca čaká polpenzia a tiež vstup 
do bazéna a sauny. 
Detail výhry: http://u.zlavadna.sk/?as965 Hodnota výhry: 292 € 
10. SuperDRIVE Škola šmyku v Trenčíne - Škola šmyku je skvelý spôsob, ako si za volantom 
nacvičíte reakcie na krízové situácie a vyhýbacie manévere. No a hlavne je to aj skvelá 
zábava!  
Detail výhry: http://u.zlavadna.sk/?s3gn6 Hodnota výhry: 99 € 
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