SILVESTER

FIRST MOMENT 10% zľava pri potvrdení pobytu do konca septembra
Termín pobytu: 27. 12. 2019 - 2. 1. 2020
Tohto roku sa môžete tešiť na Silvestrovský večer spojený s mágiou a osudom. Kúzelný večerný program,
tanečná párty, polnočný ohňostroj, tombola so zaujímavými cenami a pozor, príde aj veštica. So svojimi
najbližšími si užijete nezabudnuteľný silvestrovský pobyt v rodinnom hoteli s priateľskou atmosférou,
chutnou domácou kuchyňou a nádherným wellness svetom. Vaše deti sa skvele zabavia, čakajú ich pestré
animácie a detský kútik plný hračiek. S celou rodinou si naviac užijete parádnu lyžovačku na Donovaloch.
Cena pobytu na osobu:
4 noci		

448 €

6 nocí		

637 €

5 nocí

544 €

7 nocí

736 €

Cena platí pri obsadení izby dvoma dospelými osobami. V cene nie je zahrnutý miestny poplatok.

Pobyt na osobu zahŕňa:
•

ubytovanie v standard double room

•

župan a papučky

•

raňajky formou bufetu

•

Park Snow kartu plnú zliav

•

večere formou bohatých bufetových stolov

•

lyžiareň počas celého pobytu

•

Silvestrovská večera s programom

•

zľava 15% na vypožičanie športových

a tombolou

potrieb v Dami Sport

•

animácie pre deti

•

zľava 10% na lyžiarsku školu v Dami Sport

•

neobmedzený vstup do wellness sveta

•

wi-fi v celom hoteli a na izbách

a fitness centra

•

monitorované parkovanie

Skvelé zľavy pre deti
Dieťa 0-4 roky - ubytovanie zadarmo (bez nároku na lôžko).
Dieťa 5-12 rokov - 50% zľava z ceny pobytu.
Deti nad 4 roky, ubytovanie v double room superior na prístelke.
Rodiny s dvoma deťmi, ubytovanie v rodinnej izbe.

Hosťom ponúkame bezplatne:
Lyžiareň • Veľký bazén • Detský bazén • Saunový svet so štyrmi saunami • Tepidárium • Ochladzovací bazén • Vírivku
Fitness centrum • Oddychovú zónu pri bazéne • Detský kútik vedľa reštaurácie
Rezervácie na: recepcia@hotelsport.sk, +421 484 299 020, +421 902 898 900

www.hotelsport.sk

