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MASARYKOV DVOR 
Penzion & restaurace & jezdecký areál, Pstruža, Slovensko



Za krásami Podpolaní

Jezdecký a sportovně rekreační areál Masarykov dvor leží v romantickém kraji 
pod Poľanou, v místě bývalého hospodářského dvora. V oblasti, která byla 
v průběhu věků vyhledávanou inspirací mnoha umělcům, si návštěvníci i dnes 
mohou užívat majestátnost rozlehlých lesů, půvab horských luk, dravé řeky 
i divoká zvířata.

V areálu, stavícím na nejlepších tradicích rodného kraje, je potěšením rela
xovat, sportovat či ochutnávat místní speciality. Vyzkoušejte podmanivou 
krásu zdejší přírody i profesionální služby a ubytujte se v některém z 15 po
kojů či 3 klasických a 1 svatebním apartmá.

Pro milovníky specialit

O kvalitách a skvělé chuti místní kuchyně přesvědčí návštěvníky stylová 
restaurace s kapacitou 56 míst a krytou terasou s 36 místy s výhledem na 
jezdecký areál. Z širokého sortimentu tradičních slovenských jídel a kuli
nářských specialit si vybere i nejnáročnější gurmet.



Sport i relax pro celou rodinu

Oblast slovenského Podpolaní poskytuje ideální podmínky pro nejrůznější 
sportovní aktivity. Na své si přijdou především turisté, cyklisté, běžkaři či 
vyznavači túr na stále oblíbenějších sněžnicích. Po náročném sportovním 
výkonu je hostům k dispozici moderní wellness centrum s bazénem, vířivkou, 
několika druhy saun, tepidariem i dalšími možnostmi pro relaxaci.

Nejkrásnější pohled na svět je prý z koňského hřbetu. Pokud patříte k těm, 
kteří to mohou potvrdit, je Masarykov dvor určen právě vám. Krásy okolí lze 
poznávat také prostřednictvím vyhlídkových jízd v pohodlných kočárech.



Interní hotelová prádelna

I přesto, že už od začátku se s interní prádelnou v areálu Masarykov dvor 
počítalo, ke kroku zřídit ji se management odhodlal na základě potřeby 
asi po roce úspěšného fungování. Provoz se rychle rozběhl, stoupal počet 
ubytovaných, oslav a svateb, a tak nastal správný čas na její otevření. Dnes 
se zde pere veškerý hotelový i restaurační textil. Provoz prádelny zajišťují dvě 
pracovní síly v jedné směně. Týdně se zde vypere asi 260 kg prádla.

Ekonomicky i ekologicky

Miele Professional si v Masarykově dvore zvolili jako spolehlivého partnera na 
základě doporučení jejich dodavatele čisticích prostředků. Vybavení prádeny 
tvoří dvě pračky (PW 6107), dvě sušičky (PT 8253) a jeden mandl (PM 1217). 
Výrazných úspor při praní bylo možné dosáhnout díky využívání alternativního 
zdroje energie. Přebytek horké vody, která se vyrábí v místnéí Ecokotelně, se 
využívá kromě prádelny i pro wellness provoz.
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