TIK- Združenie obcí Handlovskej doliny
SNP 1954, 972 51 Handlová

Celoročné kúpanie / Wellnes
Hutira Relax Club
Hutira Relax Club Handlová ponúka možnosti oddychu v športovom areáli.
Zariadenie vhodné pre jednotlivcov, páry, rodiny, obchodných cestujúcich a športové
skupiny. K dispozícií sú 2 tenisové kurty (hrací povrch – umelá tráva, otvorené/kryté),
lezecká stena, mini ihrisko – povrch umelá tráva, kolková dráha, pingpongové stoly,
parné sauny, fínska sauna, infrasauna, bazén s protiprúdom, vírivka, fitnes,
posilňovňa. Môžete si zahrať tenis, plážový volejbal, minigolf atď. Súčasťou
ponúkaných služieb sú aj masáže. Hutira Relax Club ponúka možnosť ubytovania
a reštauračné služby.

Kontakt:
HUTIRA Slovakia s.r.o.
Prevádzka HUTIRA RELAX CLUB
Ul. 29. Augusta 92, 972 51 Handlová
Recepcia: tel.: +421 46 512 01 00
fax.: +421 46 512 01 01
+421 907 468 767
email: recepcia@hutiraslovakia.sk
Viac info na www.hutiraslovakia.sk

Plaváreň
Plaváreň Handlová sa nachádza približne 300 metrov od hlavnej cesty.
Ponúkame šesťdráhový 25 metrový plavecký bazén s hĺbkou vody max. 170 cm
a detský bazén s max. hĺbkou 80 cm. Teplota bazénov je 27,5 ˚C. Súčasťou bazénov
je parná sauna. Ďalšie ponúkané služby: fínska sauna – rozdelená na mužskú
a ženskú časť, jej súčasťou je átrium, ochladzovací bazén a relaxačná
miestnosť/odpočiváreň; masáže – klasická, reflexná a bankovanie na odstránenie
celulitídy; solárium – stojace turbosolárium Ergoline 8000; stolný tenis; infrasauna,
aquaaerobik. Prenájmy bazénov ponúkame pre školy, organizácie, športové kluby
atď.
Tel 0905 977 951.
E-mail: tik@handlova.info,erika.jonasova@handlova.info
Sídlo: Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

TIK- Združenie obcí Handlovskej doliny
SNP 1954, 972 51 Handlová
Otváracie hodiny – BAZÉN: pondelok – piatok
sobota – nedeľa

09:00 – 20:00 hod
09:00 – 19:00 hod

Kontakt:
Plaváreň Handlová, 1. Mája 99, 972 51 Handlová
Tel.: +421 918 911 401

Horský hotel Remata
Horský hotel Remata ponúka relaxačno-regeneračné služby – saunu, bazén
s protiprúdom, hydromasážny bazén, fitnes, masáže, oxy-genoterapia, inhalácie,
detský kútik, tenisový kurt a bowlingovú dráhu.

Kontakt: tel.: +421 46 5470 226
fax.: +421 46 5471 006
Viac info na www.hotel-remata.sk

Tel 0905 977 951.
E-mail: tik@handlova.info,erika.jonasova@handlova.info
Sídlo: Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

