Penzión NTS
Nachádza sa v športovom areáli NTS Nemšová. Súčasťou penziónu je reštaurácia spojená
s terasou a barom a spoločenská miestnosť. Je vhodná na organizovanie ﬁremných akcií,
osláv, svadieb a iných sviatkov.
Penzión ponúka ubytovanie v celkovej kapacite 33 lôžok s možnosťou 8 prísteliek.
NTS ponúka možnosť prenájmu športovísk. V súčasnosti disponuje tromi futbalovými
ihriskami, štyrmi tenisovými kurtmi, jednou tenisovou tréningovou stenou, jedným nohejbalovým a jedným volejbalovým ihriskom. Deti sa môžu vyšantiť na veľkom detskom
ihrisku s preliezkami, pieskoviskami a hojdačkami.

Kontakt:

Gazdovstvo UHLISKÁ
Penzión NTS
Penzión Fox

Penzión NTS
Školská 18, 914 41 Nemšová
Tel:
+421 (0)32 6589085, 6589095, 6589096
Fax:
+421 (0)32 6589085
Mobil: +421 (0)911 214 019, +421 (0)902 801 515
E-mail: nts.nemsova@sportarealnts.sk
www.sportarealnts.sk

Informačná brožúra

Nemšová a okolie

Penzión Fox
Penzión Fox poskytuje kvalitné ubytovanie na vysokej úrovni s možnosťou podávania
chutných raňajok a kaviarne s výbornou kávou, miešanými kokteilmi a pizzou. Penzión
je vzdialený približne 15 km od malebného historického mesta Trenčín a zároveň v blízkosti známeho kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice. Ubytovanie pozostáva z luxusných
apartmánov s krbom alebo apartmánu typu mezonet, dvojlôžkových a jednolôžkových izieb
s vlastnou kúpeľňou a toaletou. Taktiež každá izba je vybavená s LCD TV a NET pripojením.

Kontakt:

Penzión Fox
Janka Palu 53/6, 914 41 Nemšová
Prevádzkar: +421 (0)948 915 150
Info:
+421 (0)905 977 750
Recepcia:
+421 (0)32 649 45 90
E-mail:
oﬃce@penzionfox.sk
www.penzionfox.sk
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MASIV, občianske združenie
Kúty 1459/20, 91441 Nemšová

smer Trenčín

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Európa investujúca do vidieckych oblastí

V rázovitom prostredí nádhernej
prírody Bielych Karpát Vás víta
rodinné Gazdovstvo Uhliská.
Miesto pre príjemne strávený deň
v prírode tu nájdu milovníci zvierat
a koní obzvlášť, cyklisti na potulkách
prírodou, ako aj rodiny s deťmi.

MASIV, občianske združenie
Združenie je založené za účelom
rozvoja a propagácie služieb cestovného
ruchu poskytovaných
na území MAS Vršatec.
Jeho členmi sú:
VAGRICOL & Co., s.r.o. (Gazdovstvo Uhliská),
NTS s.r.o. (Penzión NTS)
a BP MARKET, s.r.o. (Penzión Fox).
Cieľom združenia je aktívne sa podieľať
na rozvoji činností súvisiacich
s cestovným ruchom, vidieckou turistikou
a ďalšími aktivitami,
ktoré smerujú k všestrannému rozvoju
regiónu mesta Nemšová .
„Krajší život na vidieku. Pre Vás. “

Mesto Nemšová
Mesto Nemšová vyrástlo pri riekach Váh
a Vlára, na križovatke ciest
od Trenčína, Lednických Rovní
a cez Vlársky priesmyk až na Moravu.
Súčasťou mesta sú bývalé obce Ľuborča,
Kľúčové a Trenčianska Závada. Nemšová
patrí do Trenčianskeho samosprávneho
kraja s počtom obyvateľov 6321.
Mesto neustále naberá na svojej
dôležitosti aj vďaka výhodnej polohe
pri diaľnici a zároveň hraniciach
s Českou republikou.
Mesto je vybavené všetkými
štandardnými aj nadštandardnými
službami, má niekoľko ubytovacích
a reštauračných zariadení:
Hostinec Gazdovstvo Uhliská,
Penzión Fox, Penzión NTS Nemšová,
New York Pub, a.i.

Majitelia a milovníci koní isto ocenia vynikajúce podmienky pre kone
a jazdcov. Váš miláčik bude spokojne erdžať v podmienkach, ktoré tu
nájde: ustajnenie v novo zrekonštruovanej stajni, rozľahlé výbehy na zelených pasienkoch, v letnom období vonkajšia a v zimnom období vnútorná sprcha, odborná starostlivosť. Na jazdenie je k dispozícii vonkajšia
jazdiareň, krytá jazdecká hala (30 m × 60 m) so špeciálnym “reiningovým” povrchom, a na prácu zo zeme 18 m široká kruhovka. Okrem toho
si môžu jazdci užívať neobmedzené vychádzky po krásnom okolí Trenčianskej Závady. K dispozícii majú kompletné zázemie, vrátane sedlovne
a šatne so sociálnym zriadením.
Budete mať pocit, že práve tu vzniklo príslovie: „Najkrajší pohľad na svet
je z konského chrbta“.

Gazdovstvo Uhliská ponúka:
Štýlový hostinec s miestnymi špecialitami

Detské ihrisko

Možnosť osobného kontaktu so zvieratami
(kone, ovečky, kozy, hovädzí dobytok, morky,
zajace, somárik)

„Gazdovstvo Uhliská patrí k zariadeniam
priateľským k deťom a k rodinám,
je na zozname Únie materských centier“

Ustajnenie koňa v dobre vybavenej stajni
s odbornou starostlivosťou

Letné detské denné „tábory v sedle“

Výbeh pre kone a iné zvieratá na rozľahlých
lúkach a pasienkoch
Krytá jazdecká hala a vonkajšia jazdiareň
s pieskovým povrchom, kruhovka
Výuka jazdy na koni pre začiatočníkov
i pokročilých, vodenie detí na poníkoch

Hostinec
Gazdovstvo je svojim vybavením vhodné aj na firemné akcie a školenia,
neformálne obchodné rokovania, ako aj organizáciu nezabudnuteľných
osláv narodenín, svadieb či iných sviatkov.
Na Gazdovstve Uhliská Vám poskytnú nielen všetku potrebnú starostlivosť a catering, ale pripravia pre Vás aj zaujímavý program (napr. jazda
na koči, výuka jazdy na koni, pre deti jazda na poníkovi). Určite oceníte aj
vynikajúcu polohu gazdovstva: len pár kilometrov od diaľnice D1, a pritom v božskom kľude v lone prírody.

Celodenné výlety pre školy a škôlky
Opekačky v prírode
Sezónne produkty z vlastného chovu
(hovädzie mäso, mäsové výrobky,
ovčie a kozie syry, mlieko, vajcia)

Jazdenie v prírode pre pokročilých jazdcov
Jazda na koči

Medzi miesta, ktoré sa v okolí mesta
Nemšová určite oplatí navštíviť či už
pešo, na bicykli alebo autom patria:
Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej
Závade, ktoré určite nadchne všetkých
milovníkov koní a ostatných zvierat,
a je taktiež v zozname zariadení
priateľských deťom a k rodinám
Únie materských centier,
športový areál NTS Nemšová,
náučný poľovnícky a lesnícky chodník,
mestské múzeum, kostol sv. Michala
Archanjela v Nemšovej, renesančný
kaštieľ v Kľúčovom zo 17. storčia,
drevený poľovnícky kaštieľ Antostal,
neogotická kaplnka sv. Anny v Kľúčovom,
pútnické miesto v Trenčianskej Závade,
a.i.

Podmienky pre kone
a jazdcov

Sezónne kreatívne a hravé soboty pre deti
Príďte na Gazdovstvo Uhliská len tak, pre radosť z prírody,
a prežite nezabudnuteľný deň. Na prechádzke po okolí sa
nechajte očariť výhľadom na nádhernú prírodu, v ktorej
akoby sa zastavil čas. Utečte od každodenných starostí, zahoďte všetky problémy za hlavu. Ocitnete sa v raji plnom
pohody, voňavého vzduchu a voľne sa pasúcich zvierat.
V hostinci si isto vyberiete z ponuky miestnych špecialít
a sezónnych produktov ekologického chovu. Či už si dáte
vychýrené údené koleno alebo grilovaný syr vyrábaný
priamo na gazdovstve z mlieka oviec a kôz chovaných len
pár metrov od hostinca, a pocítite že ste tu srdečne vítaní.
V závislosti od aktuálnych sezónnych možností máte možnosť zakúpiť si aj produkty vlastného chovu na gazdovstve, predovšetkým mäso (hovädzie, morčacie), mäsové
výrobky (párky, klobásy, paštéty), mlieko (kozie, ovčie),
syry a vajcia.
Ak prídete, a to všetko raz skúsite, určite sa budete chcieť vrátiť.
Tak teda Dovidenia na Gazdovstve Uhliská!

Kontakt:

Gazdovstvo Uhliská
Kúty 1459/20, 914 41 Nemšová – Trenčianska Závada
E-mail:
info@uhliska.sk
Lekcie na koni: +421 (0)917 837 707, kone@uhliska.sk
Jazda kočom:
+421 (0)917 971 095
Hostinec:
+421 (0)32 6589 212, +421 (0)917 837 708, hostinec@uhliska.sk
GPS súradnice: 48°58’31.86”S / 18° 4’24.24”V
www.uhliska.sk

