Špania Dolina leží 8 km severne od Banskej Bystrice na rozhraní
Nízkych Tatier a Veľkej Fatry v nadmorskej výške 728 m. Pre svoje
náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola kedysi preslávená po
celej Európe. Prvé bane v lokalite boli otvorené v roku 1006. Tento údaj sa
nedá historicky overiť, je však nepochybné, že ruda sa tu dobývala dávno
predtým. Archeologické nálezy potvrdzujú dobývanie rudy už v eneolite.
Penzión* Klopačka sídli v historickej budove
baníckej Klopačky v centre obce Špania Dolina.
Penzión Klopačka poskytuje skupinovú a rodinnú
rekreáciu a má celoročnú prevádzku. Poskytujeme
ubytovanie v dvojlôžkových izbách s kúpeľňou,
v apartmánoch s možnosťou prístelky a v izbách so
spoločnými sociálnymi zariadeniami. Celková
kapacita ubytovania je 45 lôžok. V budove je
reštaurácia zariadená v príjemnom domácom štýle.
K dispozícii je konferenčná miestnosť vhodná pre
firemné rokovania, porady, školy v prírode, ktorá
je vybavená wifi zónou, audio a video technikou
s kapacitou 25 osôb. V penzióne a jeho blízkosti sa
nachádza múzeum paličkovanej čipky, banícky orloj a
banské múzeum „Naše múzeum medi“. v správe
baníckeho bratstva Herrengrund. Organizujeme oslavy
rôznych jubileí, svadby, promočné oslavy, firemné akcie,
školy
v prírode.
V letných
mesiacoch
poskytujeme
zastrešenú záhradu s grilom
a ohnisko a veľkú zastrešenú letnú terasu s
pódiom. Organizujeme rôzne spoločenské a
kultúrne podujatia napr. divadelný festival
ŠpanDiv,
Jazzový
festival,
Medzinárodné
maliarske a sochárske sympózium a iné. V obci je
možnosť turistiky, cykloturistiky, prehliadky múzeí
a miestnej architektúry, prechádzky po Banskom
náučnom chodníku a v neďalekom stredisku
Šachtička možnosť agroturistiky. V zimných
mesiacoch je možnosť bežeckého lyžovania,
turistiky a lyžovania v neďalekých strediskách
Šachtička, Donovaly, Selce, Králiky (cca 20 min
autom). Priamo v obci a jej blízkom okolí sú
možnosti aktívneho odpočinku v športovom areáli
alebo na ihrisku, ktoré sa nachádza pri banskej
šachte Ľudovika. Špania Dolina je výnimočné
miesto na strávenie vašej dovolenky, usporiadanie firemnej akcie, detského
tábora alebo školy v prírode. Špania Dolina je oázou pokoja, ktorý si u nás
môžete užívať. Tešíme sa na Vašu návštevu. Informácie ohľadom cien,
voľných termínov a ďalšie informácie Vám radi poskytneme.
klopacka@klopacka.sk
www.klopacka.sk
tel: 00421905275958
00421484198440

