LETO
Pobyt si môžete rezervovať od nedele do piatku
Zažite letnú dovolenku plnú nezabudnuteľných zážitkov v rodinnom hoteli s wellness svetom,
domácou kuchyňou, detským kútikom a ideálnymi možnosťami pre zábavu celej rodiny. Počas pobytu
na Donovaloch navštívite originálne atrakcie, užijete si parádne výlety a krásne horské prostredie.
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Detský bazén
Oddychovú zónu pri bazéne

Tepidárium

Vírivku

-

LETNE ATRAKCIE NA DONOVALOCH
Donovaly sú fantastickým miestom pre letnú rodinnú dovolenku. Okrem pekných turistických
trás, cyklotrás a zaujímavých výletov si užijete aj skvelé letné podujatia a originálne atrakcie.
Ak chcete zažiť atmosféru slovenských ľudových rozprávok Pavla E. Dobšinského, určite nesmiete
vynechať návštevu netradičnej dedinky Habakuky. Celá rodina si užijete interaktívne divadelné predstavenia alebo
ukážky ľudových remesiel.
V zábavnom parku Fun Aréna Donovaly zažijete veľa adrenalínovej zábavy. Najobľúbenejšou atrakciou je bobová
dráha. Medzi ďalšie atrakcie patrí lezecká stena, lanový park, bungee trampolíny a elektro kolobežky HUGO Bike.
Vo Fun Aréne sa nachádza vodný zážitkovo-edukatívny Myšiačikov detský park, v ktorom si deti zahrajú rôzne
hry s vodou. Nájdete tu krásne drevené domčeky so šmýkačkami, lanové preliezky a jazierko s plťou.
Detské mestečko Donovalkovo je tvorené domčekmi, v ktorých je všetko pripravené presne na mieru pre malých
objaviteľov. Súčasťou je dopravné ihrisko a určite vás okúzli minifarma so zvieratkami, ktoré len tak na lúke
neuvidíte.
Plno zábavy ponúka Bowlingové centrum v Almete, k dispozícii sú až 4 bowlingové dráhy. Medzi
ďalšie atrakcie patrí laserová strelnica, golfový trenažér, biliardové stoly, šípky a air-hockey.
Na vrchol Novej hole sa celá rodina vyveziete lanovkou 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. Odporúčame vám Elektro bicykle značky
Bergamont, ktoré si požičiate v Dami Sport Donovaly.

Tešíme sa na vás počas letných prázdnin!

