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Červený kláštor
znovuzrodený

Múzeum Červený Kláštor
Pod lipami 20, 059 06 Červený Kláštor
Tel.: + 421 52 4822057
Mobil: +421 911 325250
E-mail: info@muzeumcervenyklastor.sk,
pokladna@muzeumcervenyklastor.sk

V nádhernej prírode Zamaguria a Pienín v slovenko-poľskom pohraničí leží 
Kláštor kartuziánov (a kamaldulov), nazývaný aj Červený kláštor. Spolu so svojím 
okolím ponúka podmienky a možnosti na prežitie príjemných chvíľ pre jednot-
livcov, rodiny i skupiny priateľov a známych. Príďte, a určite neoľutujete.

Súčasťou múzejnej expozície je aj bylin-
kové laboratórium v mníšskom domčeku

K najväčším atraktivitám okolia kláštora 
patrí splav plťami po rieke Dunajec

Interiér dobovej krčmy s regionálnou gas-
tronómiou a kláštorným pivom Romuald

Kláštor ponúka príjemné ubytovanie v dvoj -
lôžkových izbách s prístelkou

Reštaurovaný Kostol sv. Antona Pustov-
níka ponúka čas a priestor na oddych 
a meditáciu

www.muzeumcervenyklastor.sk

Cenník inzercieMožnosť inzercie v Literárnom týždenníku
V úsilí zachrániť vydávanie a podporiť tvorbu Literárneho týždenníka – časopisu Spolku 

sloven ských spisovateľov – v zložitých podmienkach, ktorých príčinou je najmä nepridelenie 
nijakej dotácie pre Literárny týždenník na rok 2022 Fondom na podporu umenia, ako aj  
dlhodobejší pokles stánkového predaja časopisu v dôsledku protipandemických opatrení,

ponúkame
PODNIKATEĽOM, ORGANIZÁCIÁM, 
INŠTITÚCIÁM A INÝM SUBJEKTOM

MOŽNOSŤ ZVEREJNENIŤ INZERCIU,
propagujúcu kultúrne podujatia, múzejnú a galerijnú výstavnú činnosť, kniž nú produkciu 
vydavateľstiev, ponuku kníhkupectiev, jedinečné atrakcie kultúrnej a prírodnej turistiky a pod., 
podnikanie v cestovnom ruchu, vidieckej turistike a agroturistike, vinárstve, vino hrad
níctve, gastronómii, hotelierstve, kúpeľníctve či v iných oblastiach služieb a obchodu.

Inzerciu publikovanú v tlačenom Literárnom týždenníku
zverejníme aj na webových stránkach (www.literarny-tyzdennik.sk).

Obraciame sa na všetkých našich čitateľov, priaznivcov a podporovateľov, a osobitne 
na členov Spolku slovenských spisovateľov, jeho predstavenstva a odbočiek, ako aj na všetkých 
slovenských spisovateľov, publicistov, umeleckých tvorcov, vedcov a miestnych vzdelancov, 
manažérov kultúry či osvetových pracovníkov, teda na celú slovenskú kultúrnu verejnosť, aby 
o možnosti inzercie v Literárnom týždenníku informovali svojich známych, ktorí by ju mohli 
využiť, a tým filantropicky podporiť náš časopis v neľahkej situácii, v ktorej sa nachádza.

Za podporu ďakujeme. Pomôžete zachrániť Literárny týždenník!
Redakcia

Rozmer časopiseckej strany:
výška 47,00 cm x šírka 31,50 cm
Sadzba celostránkovej inzercie:
výška 40,00 cm x šírka 27,50 cm
Celá časopisecká strana: 2 000 €
Polovica strany: 1 000 €
Štvrtina strany: 500 €
Menšia plocha: podľa dohody

Inzercia je plnofarebná.
Ak máte záujem inzerovať v Li terárnom týždenníku, 

napíšte nám na email: literarny.tyzdennik@gmail.com.
Po dohodnutí špecifikácie (obsah inzercie; kva lita obrazo

vých materiálov; formát textu, jeho prípadná ja zyková úpra
va) sa dohodneme na termíne zverejnenia inzerátu.

V objednávke uveďte názov objednávateľa, adresu s PSČ, 
IČO a rozmer inzercie.

Poznámka:
Redakcia si vy hra dzuje právo odmietnuť inzerát, ktorý 

by bol v rozpore s hodnotovým zameraním ča sopisu alebo 
etickým konaním či dobrými mravmi.

Inzerujte v Literárnom týždenníku!
FILANTROPICKÝ SKUTOK PRE SLOVENSKÚ KULTÚRNU VEREJNOSŤ

   TenTo INZERTNÝ PRIESTOR MôžE ByŤ AJ VÁŠ!   

VZOROVÁ INZERCIA


