
ForRest vyrástol v unikátnom lesnom prostredí pri 
tajchu Počúvadlo pod vrchom Sitno. Jeho ideálna 
poloha ho predurčuje na podnikanie výletov do okolia 
a ponúka široké možnosti trávenia voľného času 
počas celého roka. 

Banská Štiavnica, ktorá je zapísaná do svetového 
dedičstva UNESCO, je od glampingu vzdialená len 8 km. 
V blízkosti ubytovania sa začína turistický chodník  
na vrch Sitno a okolie je ako stvorené na výlety.

Check in:

Check out:

Recepcia:

Wi-Fi:

od 14,00 hod.

do 10,00 hod.

0905 800 110

názov siete – ForRest

heslo – Glamping01

LOKALITA ZÁKLADNÉ INFO PRE UBYTOVANÝCH

OBJAVTE FORREST A ODDYCHUJTE OBKLOPENÍ
NÁDHERNOU PRÍRODOU ŠTIAVNICKÝCH VRCHOV

ForRest Glamping spája dobrodružstvo kempingu 
s pohodlím hotela. Čaká na vás relax pod holým 
nebom, dychberúce prírodné scenérie a ničím 
nerušený spánok v bohato vybavených 
a priestranných chatkách. Vypnite na chvíľu a spojte 
sa s prírodou, ďaleko od ruchu veľkých miest.

O NÁS

forrestglamp.sk | 0905 800 110  forrestglamping  forrestglamping

http://forrestglamp.sk
https://www.facebook.com/forrestglamping
https://www.instagram.com/forrestglamping/


ForRest Glamping – rekreačný areál poskytne ubytovanie 
len hosťovi, ktorý sa pred začatím poskytovania 
ubytovania riadne prihlási na ubytovanie na recepcii. 
Pri prihlásení sa na ubytovanie je hosť povinný umožniť 
poverenému pracovníkovi recepcie, aby overil totožnosť 
hosťa, za týmto účelom je hosť povinný predložiť svoj 
platný doklad totožnosti.

Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje tiež 
osobitnou právnou úpravou. Takýto hosť je povinný 
vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca a uviesť 
v ňom pravdivo a úplne všetky požadované údaje.

Rekreačný areál poskytuje ubytovaným hosťom služby 
v rozsahu a kvalite, ktoré určuje príslušná norma, 
v stanovenej kategórii a triede.

Rekreačný areál môže vo výnimočných prípadoch 
ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, 
pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

Rekreačný areál môže odmietnuť ubytovať hostí, ktorí prišli 
vo väčšom počte, než bolo vopred dohodnuté v rezervácii.

Na základe objednaného ubytovania je rekreačný areál 
v nástupný deň povinný ubytovať hosťa v dobe od 14,00 
hod. najneskôr do 22,00 hod. Do tejto doby chatku pre 
hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté 
inak. Pokiaľ hosť nenastúpi na pobyt do 22,00 hod. 

nástupného dňa, zariadenie už môže chatkou disponovať 
podľa vlastného uváženia. V takomto prípade platí, že hosť 
pobyt stornoval, ak sa so zariadením nedohodne inak.

Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu byť 
ponúknutá aj iná chatka než tá, v ktorej bol pôvodne 
ubytovaný.

Zariadenie zodpovedá za veci, ktoré si hosť donesie, ako 
aj za škodu spôsobenú na uložených veciach, pokiaľ tieto 
boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel, alebo 
tam, kde sa obvykle odkladajú. V chatke je zakázané držať 
peniaze a cenné veci. Pre peniaze a cenné veci je určené 
miesto, a to sejf na recepcii. Táto služba je bezplatná 
a ak ich zariadenie prevzalo do úschovne /na základe 
potvrdenia/, berie na seba zodpovednosť v zmysle
§433 a násl. Občianskeho zákonníka.

Pri onemocnení, alebo zranení hosťa zariadenie 
zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne
prevoz do nemocnice.

Hosť používa chatku počas dohovorenej doby ubytovania.

Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, hosť 
odhlási pobyt najneskôr do 10,00 hod. posledného dňa, 
v tom istom čase uvoľní chatku. Ak tak hosť neurobí 
v stanovenom termíne, zariadenie mu môže účtovať 
pobyt za nasledujúci deň.



Pri obsadení chatky si hosť vo vlastnom záujme 
prekontroluje stav a funkčnosť zariadení, prípadné chyby 
a nedostatky ihneď zahlási na recepcii.

Hosť súhlasí s tým, že do jeho chatky počas celej doby 
trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom plnenia 
svojich služobných povinností hotelová gazdiná, chyžná, 
údržbár, prípadne správca zariadenia.

V chatke, ani v spoločenských priestoroch, nesmie 
premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo 
akékoľvek zásahy.

Pri odchode hosťa z chatky prosíme uzavrieť vodovodné 
uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie 
v miestnosti, uzavrieť predné plachty chatky. Všetky 
chatky sú nefajčiarske. Pri porušení zákazu fajčenia 
účtujeme poplatok vo výške 100,00 EUR za náklady 
spojené s chemickým čistením textílií.

Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru 
dospelých v interiéri i exteriéri celého rekreačného 
areálu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných 
okolnosti zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa 
prihlásené na pobyt. 

Hosťom nie je dovolená brať do chatiek športové náradie 
a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.

V priestore ohnísk je hosť povinný dodržiavať 
základné bezpečnostné opatrenia s tým súvisiace  

– nezakladať príliš veľký oheň, nepáliť odpad, nepáliť 
iný materiál ako na to určený /drevo/.

V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je hosť povinný 
dodržiavať nočný kľud.

Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovacieho 
zariadenia hosť zodpovedá podľa platných predpisov.

Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný 
uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, ktorý je 
vyvesený na viditeľnom mieste na recepcii, spravidla 
pred ukončením pobytu. Pri pobyte na jednu noc platí 
hosť pri nástupe. 

Parkovanie pre hostí je na ploche na to určenej 
na pozemku. 

V rekreačnom areáli nie je povolený pobyt psov, 
ani iných zvierat.

Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia 
tohto ubytovacieho poriadku a prevádzkových poriadkov. 
V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, môže 
vedenie ubytovacieho zariadenia zmluvný pomer zrušiť 
okamžite a žiadať náhradu prípadnej škody.

Sťažnosti hostí, prípadné návrhy na zlepšenie činnosti, 
prijíma správca zariadenia.

Platnosť ubytovacieho poriadku od: 14. 10. 2019.

Recepcia Správca areálu Hasičská služba Polícia Záchranná služba

0905 800 110
0917 550 986

150, 112 158, 112 155, 112
0917 879 699

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:



POŽIČOVŇA BICYKLOV

POŽIČOVŇA PADDLEBOARDOV

CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB

Bicykel

Paddleboard na 1 hodinu

Vírivka – prvý deň (poplatok za prvotné spustenie, s povinnosťou na celý pobyt)*

Vírivka – každý ďalší deň (s povinnosťou na celý pobyt)*

Sauna (cena za osobu)

Drevo (jedno opekanie)

V cene nie je zahrnutý miestny poplatok za ubytovanie (cena za osobu/noc)

* Vírivky sa nenachádzajú pri každej chatke a ich počet je limitovaný.

Pre rodiny 2+1

Pre rodiny 2+2

Pre rodiny 2+3

Detská sedačka

CELÝ DEŇ /25 €

CELÝ DEŇ /65 €

CELÝ DEŇ /90 €

CELÝ DEŇ /115 €

5 €

9 €

49 €

20 €

15 €

12 €

1,70 €

4 HOD./15 €

4 HOD./35 €

4 HOD./50 €

4 HOD./65 €
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BIELE VÍNO 0,75 l 15 €

MINERÁLKA 0,75 l 1,50 €

KOFOLA 0,25 l 1,50 €

PIVO PILSNER URQUELL 0,5 l 2,50 €
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OPEKAČKA GULÁŠOVAČKA GRILOVAČKA SAUNOVAČKA

BEDMINTON PETANG DETSKÝ LUK
STREĽBA

ZO VZDUCHOVKY
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DETSKÝ VIA FERRATOVÝ AREÁL V NOVEJ BANI

Areál je navrhnutý a vytvorený pre rodiny, ktoré 
vyhľadávajú aktívny pohyb v prírodnom prostredí, 
kde rodičia s deťmi môžu tráviť voľný čas. 
Via ferraty, mosty, lanové siete, sokolie hniezda 
čakajú na svojich návštevníkov, ktorých budú učiť 
pohybu v horách, na skalách, motorike, prekonaniu 
samého seba či prekonania strachu z výšky.

ZVONIČKA NOVÁ BAŇA

UŽ 40 ROKOV POSKYTUJE NÁVŠTEVNÍKOM 
JEDINEČNÝ ZÁŽITOK Z PREHLIADKY 
ORIGINÁLNYCH BANSKÝCH PRIESTOROV.

Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka 
expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva 
v stredoeurópskom priestore. Prehliadku podzemia 
absolvujete vystrojený prilbou, plášťom  a lampou, čo 
je jedinečný zážitok nielen pre deti, ale aj dospelých.

BANSKÉ MÚZEUM 
V PRÍRODE

045/691 29 71

zvonickanb.sk/ferrata
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PÍĽTE, REŽTE, ZVÁRAJTE, MAĽUJTE, FARBITE, 
OHÝBAJTE, VŔTAJTE! 

To všetko môžete v Terra Permonii. Pomôžu vám 
s tým šikovní lektori. Unikátny projekt pre každého 
od 3 do 99 rokov.

TERRA PERMONIA

KAM SA VYBRAŤ
S DEŤMI

JE TO MIESTO, KDE POČAS CELÉHO ROKA NÁJDETE 
PRÍJEMNÝ RELAX, HARMÓNIU A POHODU. 

Je od nás vzdialený necelých 35 minút cesty. 
Bez ohľadu na počasie, či ročné obdobie máte 
k dispozícii celý rad wellness služieb a možností 
na športové vyžitie.

VODNÝ RAJ VYHNE 

UNIKÁTNU ZÁKLADNÚ ŠKOLU M. HELLA

v Štiavnických Baniach možno poznáte z televízie 
alebo novín. Je to prvá škola, kde sa vyučuje 
sokoliarstvo a chov koní. Deti sa tu sokoliarstvu 
a chovu koní venujú aj vo svojom voľnom čase. 
Počas letných prázdnin vám deti predstavia 
lietajúcich dravcov a sovy, budete spolu kŕmiť 
papagájov, uvidíte opice, krokodíly,  korytnačky, 
leguána a ďalšie zvieratká.

SOKOLIARI 
V ŠTIAVNICKÝCH BANIACH

vodnyrajvyhne.sk  |  0901 712 114 

terrapermonia.sk  |  0948 100 727 

zakladnaskola.com  |  045/692 91 87 
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KAM SA VYBRAŤ
S DEŤMI

BANKA LÁSKY JE PRVÝ TREZOR NA SVETE, 
KDE SA UCHOVÁVA LÁSKA.

Je to svetový unikát, ktorý nikde inde vo svete 
nenájdete. Je vytvorená z veršov Maríny, ktorá je 
najdlhšia ľúbostná báseň sveta. Báseň je dokonca 
zapísaná ako svetový rekord vo World Record 
Academy. Tento projekt očarí nielen zaľúbencov, 
ale aj všetky romantické duše.

BANKA LÁSKY

bankalasky.sk  |  045/557 23 98  

PREDSTAVTE SI JEDNO MIESTO. MIESTO, KDE 
JE PRÍRODA KRÁSNA AKO Z ROZPRÁVKY. KDE 
JE POKOJ A PÔVABNÉ ZVIERATKÁ, ZURČIACI 
VODOPÁD, JAZERO PLNÉ RÝB, LÚKA AKO 
STVORENÁ NA PIKNIK. 

Miesto, kde máte pocit, že čas už nebeží tak rýchlo, 
kde zabudnete na bežné problémy a budete vnímať 
len tú krásu všade navôkol. Miesto, na ktorom Vaše 
deti odložia mobily a tablety. Miesto, kde je dovolené 
niektoré zvieratká pohladkať, kde Vy budete 
relaxovať a Vaše deti spoznávať prírodu, hrať sa, 
zabávať sa...

Takto prezentujú toto miesto majitelia a majú úplnú 
pravdu. Odporúčame všetkými 10timi.

ZVEROPARK ŽARNOVICA

zveropark.sk  |  0911 476 168 
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TU NÁJDETE NIELEN TRADIČNÉ SLOVENSKÉ 
JEDLÁ, ALE AJ TALIANSKE ŠPECIALITY A PIZZU. 

V lete vám bude určite chutiť na terase pri 
jazierku s grilom. 

REŠTAURÁCIA 
KACHELMAN

PATRÍ K VYHĽADÁVANÝM REŠTAURÁCIÁM 
V BANSKEJ ŠTIAVNICI. 

Obslúži vás stále usmiaty personál a výber jedál 
je z veľmi kvalitných surovín. 

TVORIVÁ KAVIAREŇ S VÝBEROVOU KÁVOU 
V CENTRE BANSKEJ ŠTIAVNICE ZAUJME KAŽDÉHO.

Prémiové nápoje a limonády, to všetko ponúka 
táto výnimočná kaviareň.

COBURG RESTAURANT

STARÁ ŠKOLA
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ICH JEDÁLNY LÍSTOK OBSAHUJE VŽDY 
IBA PÁR JEDÁL, AVŠAK VŽDY Z ČERSTVÝCH 
A KVALITNÝCH SUROVÍN.

Špecialitou je nielen grilovaný steak, ale v ponuke sa 
nájde aj niečo chutné pre vegetariánov. 

TÚTO ZMRZLINÁREŇ NEMÔŽE NIKTO VYNECHAŤ. 

Úžasnou zmrzlinou a lahodnými koláčikmi dostala 
aj nás. Je cítiť, že majitelia sa jej venujú s vášňou 
a láskou.

4 SOCHY 

ZMRZLINÁREŇ 
MOJA MARÍNA

KAM NA DOBRÚ KÁVU
ALEBO OBED

TENTO BAR SA SVOJIM VZHĽADOM 
A NÁPADITOSŤOU RADÍ MEDZI NAJKREATÍVNEJŠIE 
BARY V STREDNEJ EURÓPE.

Práve preto si získal aj nás. V ponuke nájdete nielen 
výborné víno ale aj skvelé drinky, ktoré pripravuje 
stále usmiaty personál.

RUIN BAR 

REŠTAURÁCIU OTVORILI S ÚMYSLOM SPRAVIŤ 
KRČMU, KDE BY SI MOHLI ĽUDIA V SAKÁCH

posedieť pri dobrom pive a samozrejme aj niečo 
zjesť. Tým vznikol zaujímavý koncept, ktorý spája 
pivo a dobré jedlo, aké inde nenájdete.

PIVOVAR 
A REŠTAURÁCIA ERB 
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 zmrzlinastiavnica  |  0944 068 140
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LEGENDA O TOMTO HRADE Z 13 STOROČIA 
HOVORÍ O MÁRNOMYSEĽNÝCH BRATOCH,

ktorí sa postavili jeden proti druhému a postihla 
ich strašná kliatba – sitnianska skala sa otvorila 
a do svojich útrob pojala oba pluky. Povráva sa, 
že na hrade je ukrytý obrovský poklad. Táto túra 
bude zaujímavá nielen pre deti, ale určite aj pre 
dospelých.

HRAD SITNO

TÁTO TRASA BY SA DALA ZARADIŤ MEDZI TRASY 
STREDNEJ NÁROČNOSTI, KTORÚ ZVLÁDNU AJ DETI.

Strávite na nej približne 2,30 hod. pričom prevýšenie 
nie je tak veľké, ale začiatok trasy si treba 
jednoducho vyšľapať.

Trasa: Počúvadlianske jazero – Tatársky jarok –  
Bardinova dolina – sedlo Vlčia jama – Granty – 
Sitniansky hrad – Sitno – Tatárska lúka – 
Počúvadlianske jazero 

OKRUH OKOLO SITNA
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TURISTIKA

HISTÓRIA ROZHĽADNE SIAHA AŽ DO ROKU 
1727, POSTAVENÁ BOLA NA PODNET MIKULÁŠA 
KOHÁRYHO. PÔVODNÝ OBJEKT VYHOREL, V ROKU 
1888 HO VŠAK NAHRADIL ĎALŠÍ. 

Dnes sa tu nachádza terénna základňa Správy 
CHKO Štiavnické vrchy a zároveň expozícia Sitno 
ako súčasť náučného chodníka. Výhľad na všetky 
svetové strany je neopakovateľný. Je jednou 
z prvých rozhľadní v Európe. Vrchol a bralá 
ponúkajú panoramatický výhľad na okolité lesy, 
lúky a pasienky, na blízke Kremnické vrchy, Vtáčnik, 
Tribeč, Inovec, Zobor, ale aj na Chopok, Vepor, 
Poľanu, Stolicu. Pri dobrej viditeľnosti vidieť Nízke 
Tatry aj maďarskú Matru.

ROZHĽADŇA SITNO

RICHŇAVSKÉ JAZERÁ SA NACHÁDZAJÚ 
NA OKRAJI OBCE ŠTIAVNICKÉ BANE.

Sú to vlastne dve umelé vodné nádrže - Veľké 
Richňavské jazero a Malé Richňavské jazero, ktoré 
v minulosti tvorili iba jedno jazero vybudované na 
banícke účely. Dnes ich oddeľuje hrádza. Ak sa k nim 
vyberiete, čaká vás tam aj náučný chodník so 16 
zastávkami s informačnými panelmi. Oboznámia 
vás s prírodnými zaujímavosťami, ochranou 
prírody a s banskou činnosťou v bezprostrednom 
okolí Štiavnických Baní. Od nás sa k nim dostanete 
trasou cez Tatársku lúku, odtiaľ smerom na Krížnu 
a nakoniec po červenej trase smerom k jazerám. 

RICHŇAVSKÉ JAZERÁ
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•  DĹŽKA: 41,3 KM •  PREVÝŠENIE: 1 034 M
•  ORIENTAČNÝ ČAS JAZDY: 4 HOD.

Trasa Veľkého hodrušského okruhu ohraničuje 
širokým okruhom údolie, v ktorom sa nachádza 
obec Hodruša-Hámre.

VEĽKÝ HODRUŠSKÝ 
OKRUH

• DĹŽKA: 22,4 KM • PREVÝŠENIE: 797 M 
• ORIENTAČNÝ ČAS JAZDY: 2 HOD. 20 MIN.

Okruh je obojsmerne zjazdný. Odporúčame začať 
pri sídlisku Dolinky vo Vyhniach a pokračovať 
v smere hodinových ručičiek popri záhradkárskej 
osade časťou zvanou Nevidze, popri Pustom hrade 
a cez Repište.

VYHNIANSKY OKRUH

•  DĹŽKA: 44 KM ZÁKL. OKRUH + 6 KM NAVYŠE 
RICHŇAVSKÝ TAJCH • PREVÝŠENIE 770 M

Banská Štiavnica – Svätý Anton – Prenčov – Baďan 
– Počúvadlo – Richňavský tajch – Štiavnické bane – 
Banská Štiavnica

ŠTIAVNICKÝ OKRUH 
OKOLO SITNA

•  DĹŽKA: 16,6 KM •  PREVÝŠENIE: 379 M
•  ORIENTAČNÝ ČAS JAZDY: 1 HOD. 30 MIN.

Beliansky okruh je obojsmerne zjazdný. Je najdlhšou 
cyklotrasou v oblasti Banskej Belej.

BELIANSKY OKRUH

forrestglamp.sk | 0905 800 110  forrestglamping  forrestglamping

http://forrestglamp.sk
https://www.facebook.com/forrestglamping
https://www.instagram.com/forrestglamping/
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