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Cestovný ruch I.ŠA  
 

V mesiaci január sa žiaci I.ŠA triedy odbor pracovník marketingu – cestovný ruch zúčastnili 

nasledovných exkurzií: 

 

Exkurzia Hotel Dubná Skala**** 
 

Nový rok začali žiaci I.ŠA triedy odbor pracovník marketingu – cestovný ruch návštevou hotela 

Dubná Skala. Tento hotel má  výhodnú polohu  v historickom centre mesta Žilina. Sídli v 

historickej budove, ktorej  originálny vzhľad dodávajú vkusne doplnené obrazy, koláže a 

decentné secesné prvky vložené do moderného interiéru. Je to jediný hotel s prívlastkom 

„boutique“ v Žilinskom kraji. Návštevníci tu 

môžu nájsť jedinečné prostredie s decentným 

luxusom a komornou atmosférou. 

Hotel je obľúbený  vďaka výnimočnej 

gastronómii, lebo  tunajšia reštaurácia so svojou  

bohatou  ponukou vynikajúcich pokrmov 

slovenskej a medzinárodnej kuchyne získala 

niekoľko prestížnych ocenení. Žiaci mali 

možnosť prezrieť si interiér hotela, recepciu, 

ubytovacie priestory, reštauráciu, kongresové 

a wellness priestory.  

 

24. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR 

 
Žiaci I.ŠA pracovník marketingu - blok cestovný ruch 

navštívili 26.1.2018 naše hlavné mesto Bratislava. 

Spoznali jeho historické centrum s mnohými 

pamätihodnosťami. Cesta poznania, ktorá sa začala od 

Michalskej brány pokračovala na Hlavné námestie, kde 

žiakov zaujali dominanty námestia – Maximiliánova 

fontána a svojou architektúrou aj Stará radnica. Počas 

prechádzky starým mestom žiaci videli aj Primaciálny 

palác, historickú budovu Slovenského národného 

divadla, Most SNP, na kopci sa týčiaci Bratislavský hrad 

a Grasalkovičov palác, ktorý je sídlom prezidenta 

Slovenskej republiky.  

Následne sa žiaci zúčastnili na 24. medzinárodnom 

veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR, 

ktorý sa konal v bratislavskej INCHEBA EXPO 

BRATISLAVA. Veľtrh ITF SLOVAKIA TOUR je 
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najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia 

v regióne strednej Európy. Veľtrh je zaujímavý pre tých, ktorí chcú cestovať do zahraničia 

a spoznávať nové krajiny, ale aj pre tých, ktorí chcú spoznávať krásy Slovenska. Prezentujú sa tu 

mnohé cestovné kancelárie a jednotlivé regióny, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. Žiaci sa 

oboznámili s ponukami jednotlivých cestovných kancelárií, ale aj zúčastnených krajín.  

 

 

                                                                                                                            Ing. Kvašňovská 

 


