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VCEli pobyt
Hľadáte niečo netradičné a originálne v krásnom horskom prostredí? Včelí pobyt Vám ponúka možnosť 

regenerácie Vášho fyzického aj psychického zdravia prírodným spôsobom. Spánkom na úľoch bez 
priameho kontaktu so včelami zaručene posilníte svoju imunitu a vyčistíte myseľ. Nerušený relax v 
api-domčeku si počas pobytu spestríte medovou detoxikačnou masážou a zaujímavým výkladom o 

apiterapii.  V rámci komfortného ubytovania v Šport Hoteli*** Donovaly si užijete niekoľko hodín           
apiterapie, najväčší wellness svet na Donovaloch, fitness a množstvo športového vyžitia. Počas víkendov 

Vás čaká pravá slovenská grilovačka s bohatým kultúrnym programom a počas týždňa živá hudba. 
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 neobmedzený vstup do wellness
sveta a fitness centra
župan a papučky na izbe

zľavu 10% na včelie produkty  
zľavu 15% na požičovňu Dami Sport 
multifunkčné ihrisko a športové
potreby k dispozícii
wi-fi pripojenie v celom hoteli 
monitorované parkovanie 

jún – september 2022

 

 
 
 

2 noci

198 €

3 noci

298 €

4 noci

398 €

5 nocí

498 €

apiterapiu-prírodnú liečbu včelím
vzduchom a včelím bio-poľom 
medovú detoxikačnú masáž 
návštevu api-domčeka s výkladom 
sladký darček od našich včielok 
ubytovanie v double room 
raňajky formou bufetových stolov  
večere formou bufetových stolov
alebo servírovaného menu

Vcelin pod 
lesom



 

apiterapia
vo vceline pod lesom

Veríme, že pobyt v api-domčeku bude pre Vás príjemným zážitkom.

Prvý api-domček na Donovaloch

Komu apiterapia pomáha?

Tajomstvo apiterapie

Čo je to apiterapia ?
Apiterapia je jedinečný spôsob načerpania novej životnej energie ležaním na včelích úľoch a inhalovaním 

zdravého úľového vzduchu, bez priameho kontaktu so včelami. Z historických prameňov a vedeckých 
štúdii je známe, že apiterapia a včelie produkty pomáhali ľuďom už v staroveku. 

Pobytom v api-domčeku sa bunky vo Vašom tele prispôsobia vibráciám, ktoré včely vytvárajú svojim 
pohybom. Včely sú schopné vycítiť časť tela, ktorá Vám robí starosti a vysielajú do nej svoju liečivú 

energiu. Blahodarné účinky na Váš organizmus má aj prírodný úľový vzduch, ktorý obsahuje zmes látok z 
nektáru, peľu, vosku, silíc, živíc, feromónov včiel a ďalších zdraviu prospešných prchavých látok.  

Apiterapia je prírodný všeliek. Pomôže Vám pri pracovnej vyťaženosti, strese a depresiách. Zlepšuje 
trávenie, krvný tlak, srdcovocievny, urologický a genitálny systém. Apiterapiou môžete liečiť mnoho 

ďalších zdravotných problémov, ako napr.: respiračné ochorenia, reumu, alergie a astmu, kožné         
problémy, bolesti kĺbov a chrbta, chronické zápaly priedušiek, zlomeniny a ďalšie. 

Unikátny projekt na Donovaloch vznikol v spolupráci s miestnym včelárom Ing. Petrom Jánošíkom. Peter 
sa o včely stará už 10 rokov ekologickým spôsobom, bez doletu na monokultúrne plodiny ošetrované 

chémiou. Včely sú preto zdravé, silné a pripravené pomáhať ľuďom. 

Spojenie s prírodou pre zlepšenie kvality života
Uvoľnite sa a dovoľte včielkam, aby sa postarali o nakopnutie Vášho organizmu do správneho biorytmu. 
Pri pobyte v api-domčeku sa môžete pokochať výhľadom na najzápadnejší vrch Nízkych Tatier, Prašivú, 

alebo si len tak odpočinúť v prítomnosti liečivého úľového vzduchu. 

Vcelin pod 
lesom


