LETO PLNE KULTURY
v Šport Hoteli*** Donovaly

Počas letných prázdninových víkendov sme pre našich hostí pripravili letné grilovačky pod holým nebom a bohatý
kultúrny program. Ako hotel chceme podporiť kultúru a rozvíjať v deťoch kultúrne hodnoty, nakoľko tento rozhľad im
dlhé obdobie chýbal. Celá rodina si užijete mnoho neobyčajných predstavení, ako aj výborné grilované špeciality v
priateľskej atmosfére na horskej terase pri grile. Návštevou obľúbeného rodinného hotela podporíte nielen nás, ale aj
kultúru, lokálne divadlá a malých interpretov. Cena grilovačky s programom pre neubytovaných hostí je 25,- €. Ubytovaní
hostia majú grilovačku v rámci polpenzie a vstup na program zadarmo.

Grilovačka s programom začína vždy o 18:00.

3.7.

Pripravte sa na
bruchovravecké tornádo,
navštívi nás Sranda Banda.
Celá rodina si užijete
neskutočnú Komediálnu
Family show s veselými
zvieratami, ktoré svojimi gagmi
rozosmejú deti i dospelých.

31.7.

Divadlo Žihadlo zahrá
jedno zo svojich najnovších
bábkových predstavení
Dlhý, Široký a Bystrozraký,
úžasný príbeh s nádhernými
bábkami a parádnymi
pesničkami. Spoločne si
užijeme skvelý večer.

28.8.

Nenechajte si ujsť
bublinové prekvapenie
prvej letnej grilovačky
v podaní Show DeTom.
Deti zažijú neuveriteľnú
Tomíkovu Bubli Rybačku,
na ktorej spoznajú aj
kapricu Karlu a kapra
Karola.

17.7.

S predstavením Okolo sveta
nás príde potešiť obľúbená
dvojica Fifo a Vierka. Dvaja
kamaráti budú musieť
prejsť celý svet i Fifolandiu,
aby našli škriatka Špinka,
s deťmi si zaspievajú ich
najkrajšie piesne.

14.8.

10.7.

O zábavu sa postará Teáter
Komika so svojou Klaunskou
olympiádou. Interaktívna
show klauna Adyna je plná
humorných situácií a zábavných
klaunských disciplín. Vo finále
Adyno predvedie jazdu na
bicykli s jedným kolesom.

7.8.

Čaká nás nezabudnuteľný
večer s Ujom Ľubom, ktorý
si pre deti pripravil hudobnú
rozprávočku O neposlušných
baciloch. Nebude chýbať
legendárna Detská párty,
na ktorej si spoločne
zatancujeme.

Divadlo Na Hojdačke
predstaví svoju autorskú
bábkovú rozprávku Fedor
Z Krajiny Mala. Unikátny
príbeh plný pesničiek
o veľkom Fedorovom
dobrodružstve, ktoré zažije
spolu s kamarátmi z ríše
hmyzu.

24.7.

Jedinečnú večernú
atmosféru pri grile pripraví
divadlo Dvor Zázrakov.
Tešiť sa môžete na bábkové
prevedenie tradičnej
rozprávky Janko a Marienka.
Podarí sa malým hrdinom
poraziť zlú ježibabu?

21.8.

Poslednú prázdninovú sobotu
náš hotel navštívia Tárajko a
Popletajka, roztomilí priatelia
z krajiny Rozprávkovo. Ich
fantastické predstavenie bude
plné originálnych pesničiek,
tancov ale najmä ich nových
kamarátov.

Rezervácie na: recepcia@hotelsport.sk I +421 484 299 020 I +421 902 898 900 I www.hotelsport.sk

