
Program 
Vacation

PREZENTÁCIA

Dovolenkový program Tradičného družstva





Cez Program Vacation získavate 
vlastnícky podiel v nehnuteľnostiach TD

Nachádza sa na veľmi tichom 
mieste v obci Dedinky, v časti 

Dobšinská Maša s výhľadom na 
priehradu a prírodu Slovenského 

raja. V tesnej blízkosti sa nachádza 
lyžiarsky vlek a ďalšie tri lyžiarske 
strediská sa nachádzajú v okruhu  

3 km (Mlynky–Dedinky).

Slovenský raj je známy  
svojimi prekrásnymi roklinami  

a vodopádmi s rebríkmi.  
Pár minút chôdze od hotela  

sa nachádzajú krásne výhľady  
a môžete zažiť aj nezabudnuteľnú 

rybačku. Ak milujete turistiku  
a prírodu, lepšie miesto pre svoju 

dovolenku nenájdete.

Hotel Raj
Hotel v Národnom parku Slovenský raj 



Hotel v Národnom parku Slovenský raj

Hotel Raj



Hotel Raj
Hotel v Národnom parku 
Slovenský raj

Hotel 
Raj

Hotel 
Raj



Tá správna adresa po celý rok 
v Slovenskom raji

Foto: Ľuboš Popovič 

Foto Jaro Šlejzák

Foto: Ľuboš Popovič 



Po rekonštrukcii

Pred rekonštrukciou



Jedinečná horská architektúra, 
ústretový servis.



Dovolenkový produkt         Prenájom karavánov

Zažite dobrodružné dovolenky  
s obytným prívesom



Majetkový podiel
Program Vacation

Svoju dovolenku v apartmánoch môžete kedykoľvek vymeniť  
s dovolenkou z ktorejkoľvek destinácie sveta z ponuky

spoločnosti                      .

Majetkový podiel  
je dediteľný  

a tým pádom  
navždy hodnotný

Dovolenkujete  
vo vlastných  

nehnuteľnostiach,  
v príjemnej atmosfére  
s ďalšími členmi našej 

družstevnej rodiny

Je chytré riešenie ako exkluzívne dovolenkovať — jeden podiel je dovolenka,  
ubytovanie v apartmáne zadarmo na jeden týždeň v roku, každoročne a navždy.  

Platí sa len jednorázový poplatok za apartmán/týždeň (7 nocí). 



Zatiaľ som  
nebol všade, ale  
mám to v pláne!

Družstevník cestovateľ



Družstvo je partnerom
www.7across.com

Vlastník podielu môže takto precestovať celý svet
podľa svojej vôle, nie podľa ceny!

Vlastník podielu vloží  
svoju dovolenku (Hotel Raj)
medzi dovolenkové ponuky  

V 7ACROSS

a dovolenkuje zadarmo  
vo viac ako 2 700 destináciach sveta.

(Kuba, Karibik, Čína, Thajsko, Indonézia ...)

Hotel
RAJ

Národný park 
Slovenský raj

1 TÝŽDEŇ
ROČNE

ZADARMO
Viac Ako 2 700
Destinácií Sveta
(Kuba, Karibik, Čína, 

Thajsko, Indonézia ...) Doživotne



Ako vlastník podielu využívate 2 700 destinácií sveta v sieti 

Hotel 
Raj

www.7across.com 

Worldwide holiday exchange

Viac Ako 2 700
Destinácií Sveta

(Kuba, Karibik, Čína, 
Thajsko, Indonézia ...)



*  Madeira
Ako vlastník podielu využívate  

viac ako 2 700 dovolenkových destinácií  
sveta v sieti                 .



 (výška poplatku sa môže zmeniť v závislosti vývoja kurzu EUR/GBP)

*poplatok za výmenu v                     119 €

Týždeň 
900 €

cez PV  
0 €*

Týždeň 
870 €

cez PV  
0 €*



*  Kanárske 
ostrovy

Ako vlastník podielu využívate  
viac ako 2 700 dovolenkových destinácií  

sveta v sieti                 .



Týždeň 
890 €

cez PV  
0 €*

Týždeň 
990 €

cez PV  
0 €*

 (výška poplatku sa môže zmeniť v závislosti vývoja kurzu EUR/GBP)

*poplatok za výmenu v                     119 €



*  Thajsko
Ako vlastník podielu využívate  

viac ako 2 700 dovolenkových destinácií  
sveta v sieti                 .

Týždeň 4 290 €

cez PV 0 €*

 (výška poplatku sa môže zmeniť v závislosti vývoja kurzu EUR/GBP)

*poplatok za výmenu v                     119 €



*  Alpy
Ako vlastník podielu využívate  

viac ako 2 700 dovolenkových destinácií  
sveta v sieti                 .



Týždeň 
890 €

cez PV  
0 €*

Týždeň 
975 €

cez PV  
0 €*

Týždeň 
1 190 €

cez PV  
0 €*

 (výška poplatku sa môže zmeniť v závislosti vývoja kurzu EUR/GBP)

*poplatok za výmenu v                     119 €



*  Austrália/  
Nový Zéland

Ako vlastník podielu využívate  
viac ako 2 700 dovolenkových destinácií  

sveta v sieti                 .



Týždeň 
1 790 €

cez PV  
0 €*

Týždeň 
1 400 €

cez PV  
0 €*

 (výška poplatku sa môže zmeniť v závislosti vývoja kurzu EUR/GBP)

*poplatok za výmenu v                     119 €



*  Chorvátsko

Ako vlastník podielu využívate  
viac ako 2 700 dovolenkových destinácií  

sveta v sieti                 .



Týždeň 
790 €

cez PV  
0 €*

Týždeň 
800 €

cez PV  
0 €*

 (výška poplatku sa môže zmeniť v závislosti vývoja kurzu EUR/GBP)

*poplatok za výmenu v                     119 €



Ak absolvujete za 10 rokov
každoročne týždennú dovolenku
s rodinou (3–4 osoby), vynaložíte
na ubytovanie približne 1 000 EUR
ročne iba na ubytovanie, čiže spolu
10 000 EUR za 10 rokov!!!

Ak budete mať Program Vacation, 
za ubytovanie už neplatíte!

Kto vlastní PV, 
ušetrí tisíce Eur 

z rodinného 
rozpočtu ...



A množstvo iných destinácii
na celom svete...

Už dnes môžete žiť svoje sny...
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Program 
Vacation
 

Ako vlastník podielu PV
cestujete po celom svete bez
nákladov na ubytovanie.

Ak si zakúpite PV na splátky  
a budete pravidelne splácať,  
získate od TD bonus.



Získavate

• možnosť dovolenkovať pri zakúpení 1 podielu PV v našich apartmánoch TD 
bez nákladov na ubytovanie, jeden týždeň v roku, každoročne a navždy. 
Ak neplánujete využiť svoj týždeň v apartmánoch TD, môžete ho vložiť  
do                    , cestovať po svete a ušetriť tak na ubytovaní od cca 
1000 — 4000 EUR ročne

• plný servis – pomoc pri zámene dovolenky, vrátane rezervácie letenky, 
prepravy do hotela, cestovné poistenie a iné služby podľa želania.  
Úplne rovnako ako je to pri dovolenke z cestovnej kancelárie

• návratnosť investície do programu PV je 5 — 7 rokov.



Ak sa rozhodnem pre PV  
potom získavam:

Pri nákupe v celosti:  
1 týždeň dovolenky  

ročne v nehnuteľnostiach 
družstva, možnosť  

vložiť týždeň do

Na splátky:  
Za pravidelné úhrady  

splátok získavate bonusový 
týžden každých 12 mes… čiže 
šetriť na dovolenkách viete už 

od prvého roku splácania a vašu 
ročnú splátku si už v prvom roku 
viete vrátiť v podobe dovolenky. 

Min. splátka je 50 € mesačne  
s 1,4% ročným úrokom.

PV je za cenu 6.990 € alebo od 50 € mesačne



Karibik

Váš majetok v podieloch  
Program Vacation 2 700 destinácií sveta

Florida

Palcmanská maša

Slovenský raj

AlpyHotel Raj

Ako vlastník podielu využívate 2 700 destinácií sveta v sieti 



Program Vacation

Nehovor mi, ako veľmi si vzdelaný,
povedz mi, kde všade si bol!

Príbeh 
Tradičného 

družstva
www.td-coop.eu


