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DOBRÝ ROČNÍK
... tak trochu iná samota



Dobré holuby a spokojní hostia sa vracajú... 
Záleží nám na vás, radi vás vidíme usmiatych
a šťastných. Preto si veľmi ceníme vaše 
pripomienky a postrehy.   

Žijeme v duchu myšlienky „z vidiel na vidličku“. 
V našej permakultúrnej záhrade si môžete 
odtrhnúť to, čo práve dozrieva a na čo 
dostanete chuť. 

Naša voda vyteká zo 70 m hlbokej artézskej 
studne. Má kvalitu dojčenskej vody a neobsahuje 
chlór. Nemusíte si preto nosiť balenú vodu.

Vašu posteľnú bielizeň a uteráky perieme bez 
fosfátov a nepoužívame aviváž. Sušíme na slnku 
a vetríku Dobrého ročníka. Aj preto sa vám 
u nás tak dobre spí...

Milujeme prírodu a chránime ju spoločne 
s vami. Vy odpad triedite a my sa postaráme 
o jeho ďalšiu separáciu. A vaším bioodpadom 
potešíte naše prasiatka, ovečky a sliepky.

Využívame energiu z prírody. V lete vám vodu 
zohrieva slnko v solárnych paneloch a v zime 
kúrime EKO peletami.

Nemusíte „nosiť drevo do lesa“. Naša vinotéka 
je plná lokálnych a iných slovenských, ale 
aj svetových vín. Starostlivo sme ich pre vás 
vyberali a degustovali. 



 

Ako vám ustelieme, tak budete spať 

Ponúkame vám 2 typy ubytovania:

• Tri apartmány s kuchynkou, kúpeľňou, obývačkou a dvomi až tromi spálňami.
• Dve trojposteľové izby so spoločnou kúpeľňou a oddelenými toaletami.

Sú vám k dispozícii detské hračky a knižky, časopisy, karty a iné spoločenské hry, knižnica
a požičovňa DVD pre prípad nepriaznivého počasia.

Večer si môžete posedieť v spoločenskej miestnosti – zrekonštruovanej kamennej maštali 
s krbovými kachľami a vínotékou... Nasucho to určite nebude. Som someliérka a veľmi rada vám
poradím s výberom toho najlepšieho vína pre vás.

Ponúkame vám aj miestnosť vhodnú na organizovanie stretnutí a workshopov pre 12 až 16 ľudí.

Na požiadanie vám drevom vykúrime saunu, alebo vonkajšiu 
jaseňovú kaďu. V zime určite nebudete vedieť odolať. 



 

Naše zvieratká 

Strážia nás, rozveseľujú, liečia a pozitívne naladia. A ešte nám dávajú výborné vajíčka. Máme ich tu
len tak, pre radosť nás a našich hostí. Žiadne z nich nepatrí do kategórie „na pekáč“. Budú tu žiť 
až do staroby.

Tu sú:
• psík Drak – labradorský retríver
• sučka Ebony – nemecký ovčiak
• kocúr Baruch
• sliepočky Hannelore, Gudrun, Klotilda, Gertruda, Lorelei, Krákorka, Dorka, Pipka, Nona
 a kohút Magnus
• stádo kamerunských oviec – barani Bruno a Riško, ovečky Matilda a Elena
• koza Otília a capko Albert 
• vietnamské prasiatka Maťko a Kubko
• králičie slečny Lola a Bona
• tri rodiny včiel a veľa, veľa spevavých vtákov.



 

Čo robiť u nás 

Hneď za domom na vás čakajú nekonečné lúky a čarovný les plný machom obrastených kameňov,  
kľukatých cestičiek a čistiniek. Môžete sa tam hodiny prechádzať, behať, alebo bežkovať.

V lete si prídu na svoje hubári a milovníci lesných jahôd.

Deťom sme postavili domček v stromoch, hojdačky, preliezačky a pieskovisko.

Môžete si posedieť pri ohnisku, ugrilovať niečo pod zub, alebo si uvariť kotlíkový guláš. Suroviny 
vám zabezpečíme od miestnych farmárov.

Aj športy majú u nás zelenú. Je tu naozaj dosť miesta na loptové hry, bedminton, petang
a lukostreľbu. 

Asfaltové, poľné a lesné cesty sú vhodné pre všetky druhy cyklistiky.
Lyžiarov poteší neďaleký svah s umelým zasnežovaním.

Krásne prírodné prostredie, ticho a kľud môžu inšpirovať
fotografov, maliarov, či spisovateľov.



 

Čo robiť v okolí

Širšie aj bližšie okolie vám ponúka množstvo ďaľších zaujímavých aktivít.

Výlety na hrady:
• opevnený kláštor Bzovík — 11 km • hrad Čabraď, obec Čabraďský Vrbovok — 18 km 
• hrad Dobrá Niva, obec Podzámčok — 18 km • hrad Modrý Kameň a jeho Múzeum hračiek 
a bábkarských kultúr — 22 km • Pustý hrad a Zvolenský zámok — 25 km

Návšteva miest:
Mestečko, ktorému bol udelený štatút kráľovského mesta skôr, ako Bratislave • Krupina — 16 km
Mesto, patriace do zoznamu svetového dedičstva UNESCO • Banská Štiavnica — 44 km

Kúpanie a kúpele:
• jazero pri Pliešovciach — 5 km • Aquapark Dolná Strehová — 34 km • Kúpele Dudince — 36 km

Folklórne festivaly a ľudové tradície:
• stavanie májov a obecné zabíjačky v Senohrade • putovný festival Tradičná chuť Hontu 
• Jablkové slávnosti v obci Ladzany — 27 km • Hontianska paráda v obci Hrušov — 29 km

Vinohradníctvo:
Neďaleko sa rozprestiera Stredoslovenská vinohradnícka oblasť. Veľkú časť jej podložia
tvoria tufy – nerasty sopečného pôvodu, ktoré dávajú miestnym vínam jedinečný charakter. Lokálne 
vinárstva pre vás radi pripravia ochutnávky a každý rok v júni organizujú Veľkokrtíšsku vínnu cestu 
na hrade Modrý Kameň.
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Senohrad 253, 962 43 Senohrad
Mobil: +421 903 227 886 • E-mail: michaela@strycek.sk

GPS: 48°22'46.9"N 19°11'25.9"E
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