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Privítajte jar na tradi ných ve kono ných trhoch s bohatým programom.  
Nádherná ve kono ná výzdoba, sadeni ky, kvety, ma ované vají ka 
a chutné ve kono né dobroty budú oslavou najkrajšieho ro ného obdobia. 
Nebude chýba  ani tradi ná oblieva ka a živá hudba. 
Rodinná sobota u nás je vždy výnimo ná. 

Plánujte v predstihu 
program pre deti na leto 

Každoro ný letný tábor v nádhernom areáli a komforte Hotela Kormorán 
je organizovaný Združením regionálneho rozvoja cestovného ruchu 

a ŠK Kormorán pod vedením skúsených 
pedagógov a animátorov. 

Po as mesiacov júl a august 
sú v ponuke každý týžde  

denné a pobytové letné tábory 
pre deti od 5 do 14 rokov 
s bohatým programom, 

plavbou lo ou 
a inými výletmi do okolia.  

Prihláste svoje deti už teraz 
a spríjemnite im letné prázdniny. 

Kontakt: 
info@zcr-zitnyostrov.sk, 

+421 911 423 234 

DETSKÉ TÁBORY
KORMORÁNIK 2020

04. APRÍL
Hotel Kormorán

 Losovanie sútaze s CK Daka 

o dovolenku podla vlastného výberu´
´

Využite rekrea ný poukaz 

od zamestnávate a!
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Základom eskej kuchyne je udová kuchy a 
a suroviny, ktoré sa vypestovali doma, najmä 
domáci chlieb. Mäso bolo vzácnos ou a upravo-
vané predovšetkým údením na nede ný obed. 
Cez týžde  sa konzumovala okrem chleba 
a syru ovsená kaša, krupica, lesné plody, huby, 
hrach a jablká. Dnes môžeme eskú kuchy u 
charakterizova  ako typicky stredoeurópsku, 
ktorá sa vyzna uje charakteristickými eskými 
prvkami ako sú žem ové a ovocné knedle, po-
lievky a omá ky, ve a zemiakových jedál, kolá-
ov a buchiet rôznych receptúr. Z nápojov je 

typické pivo, kvalitné vína, moravská slivovica 
a bylinná karlovarská becherovka.  

V máji je šparg ová sezóna v plnom prúde. 
Táto lahodná a ahko strávite ná potravina je 
prírodným omladzovacím prostriedkom už od 
staroveku. Má detoxika né schopnosti a pova-
žuje sa za silné afrodiziakum. 100 gramov špar-
gle má len 15 kalórií preto je ideálna pri reduk-
cii hmotnosti a celkovej o iste organizmu.  

Najznámejšia, najob úbenejšia a najpoužívanej-
šia kuchy a na svete. Symbol kvalitnej stravy.
Talianska kuchy a sa vyzna uje jednoduchos-
ou a pritom ra novanou pestros ou a nápadi-

tos ou. Fantasticky chutí. Každá talianska ob-
las  má aj svoje regionálne špeciality, na ktoré 
sú obyvatelia toho ktorého regiónu mimoriad-
ne hrdí. Základom talianskej kuchyne je ,,il po-
modoro“ (paradajka), základné jedlo je ,,pasta“ 
(cestoviny) s paradajkovou omá kou a parme-
zánom, najpoužívanejší recept v celej krajine. 

Hotel Kormorán
Hotel Kormorán

Hotel Kormorán
Hotel Lipa Hotel Lipa Hotel Lipa 

  

   

Naše sladké pokušenia sú pripravované s láskou a od srdca z poctivých a kvalitných surovín. 
Ve a z nás pozná ten pocit „toto som jedol ke  som bol malý“. Všetci máme radi ovocie, orechy, karamel a okoládu. 

Chceme Vám ponúknu  tradi né zákusky spolu s novými a modernými. 
Nape ieme pod a Vašich predstáv sladké zákusky i slané pagá e, torty na svadby, oslavy a sviatky alebo len tak pre rados . 

www.sladkamana.skwww.sladkamana.sk

SLADKÁ MÁ A 
CUKRÁRENSKÁ VÝROBA 
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NNÁÁÁVVVVŠTTEEVVVVAA GGGGAAAAZZZDDDOOOOVVVVSSSKKÉÉHHHHO DDDVVOOORRRAAA     

Zrekonštruovaný objekt pôvodného gazdovského dvora prezentuje tradi né formy života 
a bývania v myjavskom regióne - nájdete tu stále expozície krojov, náradia a nástrojov. Na-
vyše, ke že ide o živú expozíciu, o Gazdovský dvor sa stará gazda s gazdinou. Pri návšteve 
zariadenia v myjavskej miestnej asti Turá Lúka sa stanete ú astníkom bežného života po -
nohospodárskej usadlosti v rokoch 1900-1950. Máte možnos  ochutna , o práve v de  vašej 
návštevy gazdiná uvarila, môžete vidie  gazdu pri starostlivosti o domáce zvieratá, môžete si 
vyskúša  viazanie myjavských ru níkov, i obliec  sa do myjavského kroja. Okrem bežnej pre-
vádzky ponúka Gazdovský dvor v Turej Lúke aj tematicky zamerané podujatia pre verejno-
s  (kopani iarska svadba, zabíja ka, dupanie humna), zabezpe enie spolo enských podujatí 
a výchovno - vzdelávacích programov v oblasti tradi nej kultúry na objednávku. 

DDDDDEEEEEGGGUUUUUSSSTTTTTTÁÁÁÁÁCCCCCCIIAAAAA VVVÍÍNNNNAAA

Máte radi kvalitné vínka? Tak pre o si nedopria  
poriadku „koštovku“ v príjemných priestoroch 
Hotela LIPA?
Po as ochutnávky sa dozviete viac o tradícii pes-
tovania hrozna, práci vinárov, ve a zaujímavostí 
a faktov o vínach a praktické rady, ako víno správ-
ne degustova . 

FFFFEEEEEPPPP  FFFFOOOOOLLLLLKKKKLLLÓÓÓÓRRRNNYYYY FFFEEESSSTTTIVVVVAAALL 
EEEEUUUUUURRRÓÓÓÓÓPPPPSSSSKKKKEEEEHHHHHHOOOO PRRRRIAAAATTTTE SSSSTTVVVAAA    

Folklórne slávnosti sú plné udového spevu i tanca 
v arovnej prírode v okolí Dunaja. K festivalu patrí aj 
jarmok udových remesiel a ochutnávka tradi ných 
jedál. Spolo ne v tento de  oslávime aj MDD. 
Pre návštevníkov je pripravená aj naša lo  Ondava 
na hodinové plavby s programom aj organizovaná 
plavba z Bratislavy do ilistova a naspä . 

Oslávte u nás De  detí plný zážitkov!

ZZZZAAAAHHHHÁÁJJJEENNNNIIIIEEE PPPLLLLAAAAVVVEEEEBNNNNEEJJ SSEEEZZZÓÓÓNNNYYY LLLOOO OOUU OOOONDDDDDDDAAAAAAVVVVVVVAAAAAA       

Aj tento rok sa môžete zú astni  na hodinovej plavbe po Du-
naji, kde okrem nádherného výh adu a zážitku z plavby na Vás 
aká tematický program pre deti každú sobotu o 16.00 z Prísta-

vu Kormorán v ilistove . Lístky na recepcii Hotela Kormorán.  

Spestrite si teambuilding, konferenciu alebo oslavu plavbou po 
Dunaji a priplávajte k nám z Bratislavy na výletnej lodi alebo 
rýchlo lnoch. Viac info na pristav@brossforpartners.sk.

jún 2020 

máj - október 2020 

www.sladkamana.sk

PRE FIRMY

DEN DETÍ
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Súkromný rybník Štrkovisko Lagúna sa nachádza len 19 kilometrov od Bratislavy 
v meste Šamorín, as  ilistov. ažbou štrku v roku 1975 vzniklo toto nádherné miesto 
v atraktívnom areáli Hotela Kormorán****, ktorý sa pýši malebným rozsiahlym par-
kom plnom zelene, kvetov a príjemného posedenia s výh adom na rybník. Ne aleko 
rybníka sa nachádza Prístav a Botel Kormorán s ubytovacími a stravovacími službami 
vrátane kotvenia malých plavidiel a kajutových plavidiel. 

Chceli by ste usporiada  zaujímavý teambuilding alebo iné poduja-
tie? Dra ie lode sú ur ené na teamový šport na vode. Lo  je v tvare 
otvoreného kanoe s d žkou 12,5 m ozdobená na ele dra ou hlavou 
a na korme chvostom. Posádku tvorí 20 veslujúcich, bubeník udá-
vajúci rytmus a kormidelník. 
V prípade záujmu o jedine ný zážitok nás neváhajte kontaktova  
priamo v Hoteli Kormorán.

Kanoistické preteky na Jazere Lagúna sú usporiadané každoro ne pre deti a mládež a všetkých, ktorí majú 
radi športové aktivity, zábavu a ví azstvá. Nie sú to len preteky v rámci celoslovenského pohára, ale predovšet-
kým uctenie si pamiatky bývalého kanoistu Dukly Tren ín Vladimíra Gálisa. Pretekári sú ažia v kategóriách 
C1, K1, C2, K2 na 200 m dlhú tra . Preteky sú zostavené zo 132 štartov v 60 kategóriách, každoro ná ú as  cez 
1000 udí z celého Slovenska a okolia. Snahou organizátorov je rozvoj športujúcej mládeže, zvýšenie záujmu 
o rýchlostnú kanoistiku a vodné športy na Dunaji, prírodné zdroje a zdravie detí a mládeže.
Pre ví azov pretekov budú pripravované diplomy, medaile a vecné ceny. 
Podujatie bude pre návštevníkov obohatené sprievodnými aktivitami, ako napríklad opeka ka, disco a iné.
Preteky sú organizované pre všetkých športových nadšencov, hlavne deti a mládež, ich rodinných príslušní-
kov a všetkých, ktorí majú záujem o športové aktivity a nádherné prostredie pri Jazere, na ktorom sa tieto 
jedine né preteky konajú. Sprievodný program priláka aj návštevníkov z okolia, ktorí radi ochutnajú dobré 
jedlo, zabavia sa na ve ernom posedení a povzbudia
pretekárov. Preteky sú organizované a nancované Združením regionálneho rozvoja cestovného ruchu 
a ŠK Kormorán, ktorému každoro ne pomáhajú aj sponzori. 

V mesiaci apríl opät 

rybárske preteky!
´

j

20.06.2020 


