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Veľký bazén • Detský bazén • Saunový svet so štyrmi saunami • Tepidárium • Ochladzovací bazén • Vírivku  
Fitness centrum • Oddychovú zónu pri bazéne • Drevené ihrisko pred hotelom • Multifunkčné ihrisko - tenis, 

volejbal, basketbal, futbal

Hosťom ponúkame bezplatne:

Termín pobytu: Letné prázdniny: 1.7. - 1.9.2020

Zažite so svojími najbližšími nezabudnuteľné leto a dobite sa energiou v rodinnom hoteli na 
Donovaloch. Každú sobotu sa môžete tešiť na grilovačku so sprievodným programom.  Čaká vás 

nádherný wellness svet, v ktorom sa fantasticky zrelaxujete. Vaše deti sa vybláznia v detskom kútiku, 
vo vozovom parku alebo na drevenom ihrisku pred hotelom. Letnú dovolenku na horách si spestríte 

senzačnými atrakciami či výletmi do prírody.  

 Dieťa 0-4 roky - ubytovanie zadarmo (bez nároku na lôžko). 
Dieťa 5-12 rokov - 50% zľava z ceny pobytu. 

Teenager 13-15 rokov - 25% zľava z ceny pobytu. 

Skvelé zľavy pre deti:

Pobyt na osobu zahŕňa:

• ubytovanie v standard double room
• raňajky formou bufetových stolov
• večere formou bufetových stolov alebo 

servírovaného menu
• Park Snow karta so skvelými zľavami
• neobmedzený vstup do wellness sveta 

a fitness centra

• papučky a župan na izbe
• zľava 10% na masáže a Pure Fiji rituály
• zľava 15% na požičovňu Dami Sport
• multifunkčné ihrisko a športové potreby 

k dispozícii 
• wi-fi pripojenie v celom hoteli
• monitorované parkovanie

LETO

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

Všetky služby budú poskytované v súlade s opatreniami v súvislosti s COVID-19.

Cena pobytu na osobu:

4 noci 243 €
5 nocí 295 €

6 nocí 345 €
7 nocí 386 €

2 noci 132 €
3 noci 190 €

FIRST MINUTE 
10 % zľava pri rezervovaní 
pobytu a vyplatení zálohy 

do konca JÚNA

BEZPLATNÉ STORNO 
pri zrušení rezervácie 
7 dní pred príchodom
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LETNE ATRAKCIE NA  DONOVALOCH
Donovaly sú fantastické miesto pre letnú dovolenku, počas ktorej vás čaká nádherná 

príroda, neskutočne veľa možností pre turistiku, pekné výlety a mnohé originálne 
atrakcie pre celú rodinu, ktoré jednoducho stoja za to. 

Ak chcete zažiť atmosféru slovenských ľudových rozprávok Pavla E. Dobšinského, určite nesmiete vynechať 
návštevu netradičnej dedinky Habakuky. Čaká vás originálna rozprávková architektúra, interaktívne 

divadelné predstavenia alebo ukážky ľudových remesiel.

V zábavnom parku Fun Aréna Donovaly zažijete veľa adrenalínovej zábavy. Najobľúbenejšou atrakciou 
je bobová dráha dlhá 900 m. Medzi ďalšie zaujímavé atrakcie patrí lezecká stena, lanový park, bungee 

trampolíny a elektro kolobežky HUGO Bike. 

Vo Fun Aréne sa nachádza tiež Myšiačikov detský park, vodný zážitkovo-edukatívny park pre deti 
s 9 atrakciami, v ktorom si deti zahrajú rôzne hry s vodou, nájdete tu krásne drevené domčeky s dlhými 

šmýkačkami, lanové preliezky a jazierko s plťou.

V hlavnom meste detí Donovalkove vás čaká 23 domčekov zmenšených tak, aby reálne zapadli do detského 
sveta. Súčasťou  je dopravné ihrisko a určite vás okúzli jedinečná minifarma so zvieratkami, ktoré len tak na 

lúke neuvidíte.

Plno zábavy pre deti i dospelých ponúka Bowlingové centrum v Almete, k dispozícii sú až 4 bowlingové dráhy. 
Medzi ďalšie atrakcie patrí laserová strelnica, golfový trenažér, 2 biliardové stoly, šípky a air-hockey.

Na vrchol Novej hole sa môžete nechať vyviezť modernou kombinovanou 6-sedačkovou lanovkou 
s 8-miestnymi kabínami TELEMIX Nová hoľa. Vychutnáte si nádherný výhľad na panorámu Veľkej Fatry 

a Nízkych Tatier.

Pre všetkých adrenalínových nadšencov je tu nezabudnuteľný Let v tandeme nad Donovalmi, počas ktorého 
poletíte spolu s inštruktorom na padákovom klzáku vo výške 200 – 500 metrov nad zemou.

Výlet do prírody na bicykloch je skvelý nápad pre celú rodinu. Odporučiť vám môžeme Elektro bicykle značky 
Bergamont , ktoré si požičiate v Dami Sport Donovaly. 

Tak neváhajte a navštívte nás počas letných prázdnin!

Rezervovaním pobytu pomôžete cestovnému ruchu na Slovensku. 

-


