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Penzión TERMÁL sa nachádza v katastri obce Podhájska, ktorá sa dostáva do povedomia
našich a zahraničných turistov vďaka geotermálnemu prameňu silne mineralizovanej vody v
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Penzión TERMÁL Podhájska

941 48, Podhájska Za humnami 508 časť Belek
Slovenská republika
Mobil:
+421 905 369 138 - rezervácia
+421 905 450 765
E-mail: penzion.terma.podhajska@gmail.com

www.termal-podhajska.sk

Medzinárodný vedecký zborník II.

Editori

Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.
PhDr. Katarína Greňová

Vydavateľ:

Srbské rozvojové združenie
Báčsky Petrovec, Srbsko

Izdavač

Србско развојно удружење
Бачки Петровац

Počet strán:

250

Vydanie:

Prvé

Rok vydania:

2015

ISBN

978-86-80394-01-5

