Penzión Astra: Prezentácia
Mýto pod Ďumbierom
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<1> Ubytovanie a služby penziónu Astra
Poloha
Penzión Astra sa nachádza v obci Mýto pod Ďumbierom, ktorý patrí do regiónu
Nízke Tatry - Chopok Juh.
Exteriér
Penzón Astra lemuje potok Štiavnička. Pohodlný prístup je riešený cez vchod so
susediacim parkoviskom. Dlhé letné večery môžete vychutnať pri ohni na veľkom
dvore s terasou a jazierkom.
Interiér
Penzión Astra apartmánového typu poskytuje oddych pre 2 partie alebo 2 rodiny s 3
izbami s halou a kuchyňou, saunou, práčovňou, lyžiarňou. Je vybavený hi-tech
zariadeniami pre uspokojenie Vášho aktívneho relaxu včítane wi-fi internetového
pripojenia.
Vybavenie miestností:
- izba č.1 (2 lôžka / LCD TV so satelitom / sprchový kút / fén / ...),
- izba č.2 (2 lôžka / LCD TV so satelitom / sprchový kút * / fén / ...),
- izba č.3 (2 lôžka / LCD TV so satelitom / sprchový kút * / fén / ...),
Poznámka: * spoločná kúpeľňa izby č. 2 a č. 3.
- hala s kuchyňou (veľký stôl, sklokeramická doska, umývačka riadu, chladnička),
- sauna,
- práčovňa (pračka, susička, sušička pre lyžiarky, uskladnenie lyží).

<2> Lyžovanie, turistika. Zimné a letné
aktivity v blízkosti Penziónu Astra
Zima
V blízkosti penziónu sa nachádzajú lyžiarske strediská:
- lyžiarske stredisko Mýto (0,5 km)
Podrobné informácie na recepcii penziónu Astra.
- Areál športov Tále (8 km), tel.: 048 - 67 12 501,
ďaľšie informácie na www.tale.sk,
- Ski Centrum Čertovica (9 km), informácie na tel. čísle 044 - 55 22 153,
- lyžiarske strediská Jasná a Srdiečko - Chopok (12 km), informácie na tel. čísle
044 - 54 78 888, ďaľšie informácie na www.jasna.sk.
Leto
Popri nás sa nachádzajú krásne turistické a cykloturistické trasy. Výlety na koňoch
v prírode, golfové ihriská, opekanie na ohnisku. Zber lesných plodov, hubárčenie.
Tipy pre výlety:
- obec Mýto pod Ďumbierom: insitná architektúra, kováčska dieľňa,
- obec Bystrá: liečivá Bystrinaska jaskyňa,
- obec Tále: golfové ihrisko, kúpalisko,
- obec Čierny Balog: zrekonštruovaná Čiernohronská železnica,
- vrch Chopok (2024 m n.m.): druhý najvyšší vrch Nízkych Tatier,
- vrch Ďumbier (2043 m n.m.): Štefánikova chata, Jaskyňa mŕtvych netopierov,
- mesto Brezno: centrum Horehronia, historické jadro, Horehronské múzeum.

<3> Fotografická príloha interiéru
penziónu Astra a jeho okolia
Interiér penziónu Astra
Izby

Interiér penziónu Astra
Kuchyňa

Exteriér penziónu Astra
Pohľad z dvora a z ulice

Exteriér penziónu Astra
Pohľady do dvora

Exteriér penziónu Astra
Zima v Mýte pod Ďumbierom

<4> Kontakt
Rezervácia ubytovania
Rezervujte si Váš pobyt na mobilnom tel. čísle 0904 - 425 696 alebo
e-mailom info@penzion-astra.sk.
Poštová adresa
Penzión Astra
č. 18
SK-976 44 Mýto pod Ďumbierom
Telefónne číslo
0904 425 696 (mobilné číslo)
E-mail
info@penzion-astra.sk
Web
http://www.penzion-astra.sk/
Mapa
(lokalita Mýto pod Ďumbierom, Chopok-Juh, Nízke Tatry)

