
v Šport Hoteli*** Donovaly 

Počas letných prázdninových víkendov sme pre našich hostí pripravili bohatý program a obľúbené letné grilovačky plné 
domácich špecialít. Deti si užijú zábavné predstavenia a spolu s novými kamarátmi sa vybláznia na detskom ihrisku. 
Okrem originálnych atrakcií na deti čaká aj mini farmička so zvieratkami a náš nový trojkolkový a vozový park. Cena 
grilovačky s programom pre neubytovaných hostí je 22,- €. Ubytovaní hostia majú grilovačku v rámci polpenzie a vstup 

na program zdarma.

Grilovačka s programom začína vždy o 18:00.

Nenechajte si újsť prvú 
letnú grilovačku so 

slovenskou legendou. 
V dolinách - najväčšie 

hity Karola Duchoňa Vám 
zaspieva Ludo Kuruc Band. 
Pripravte sa na fantastický 
večer a letnú pohodu pri 

grile.

Chlapci z kapely Sliačske 
Mokváne sa postarajú o 

výbornú atmosféru počas 
prvej augustovej gri-

lovačky pod holým nebom. 
Spoločne si zaspievame 

ich najlepšie piesne a uži-
jeme si príjemný večer.

Tárajko a Popletajka, 
dvaja nerozluční priatelia 

z krajiny Rozprávkovo, 
ktorí precestovali celý svet, 
navštívia posledný prázd-
ninový víkend aj náš hotel. 

Navštívi nás Divadlo na 
hojdačke s predstavením 
Lomidrevo. Krásny príbeh 
o chlapcovi, ktorý dostal 

do daru veľkú silu. Horská 
záchranná služba nám 

ukáže, ako sa máme správať 
v prírode.

Zavíta k nám Sranda Ban-
da, fantastická komediálna 
Family show. Pripravte sa 
na super kúzla, brucho-
vraveckú show, a veselé 

zvieratá, ktoré svojimi gag-
mi a komickými situáciami 
rozosmejú celú rodinku.

Dokonalá kombinácia 
výborných kúziel a per-
fektnej zábavy pre deti 
aj dospelých v podaní 

charizmatického kúzelníka 
Talostana, ktorý nám pred-
vedie bublinovú show či vy-
modeluje z balónov čarovné 
postavičky od výmyslu sveta.

Detská párty s Ujom 
Ľubom na jeho skvelé 

tanečné hity, ako „Festival v 
ZOO“ či „Dedko rock&roll“. 
Ujo Ľubo je rodený zabávač 

a skvelý detský DJ, ktorý 
vie ako pripraviť nezabud-

nuteľnú párty!

Fa Donovaly Night Run 2019 
sľubuje super atmosféru 

a množstvo skvelej zábavy 
pre malých aj veľkých 

bežcov. Rozveselí a zabaví 
Vás Šašo Fifo a Vierka a 

ich príbehy plné fantázie, 
hudby, spevu a tanca.

Predstavenie Janko Polienko 
v podaní Divadla na Hojdačke 

poteší každé dieťa. Príbeh 
plný farieb, smiechu, piesní a 
napätia o nezbednom  chlap-
covi. Horská záchranná služba 

nám ukáže, ako sa máme 
správať v prírode.
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