
3.6.2017 Otvorenie grilovacej sezóny v Šport hoteli***
Srdečne Vás pozývame na otvorenie grilovacej sezóny! Príďte si vychutnať skvelé jedlo s výhľadom na nádhernú donovalskú prírodu. Pre uby-
tovaných hostí sú grilovačky v rámci polpenzie. Pre neubytovaných je cena 15,-€ na osobu. Grilovaciu sezónu zahájime 3.6.2017 vo francúzskom 

štýlev doprovode hudobného dua „Sweet & pepper“.

24.-28.7. Letný kemp s Be cool Sport kids academy
Aj tento rok sme v spolupráci s Be cool Sport kids academy pripravili pre Vaše detičky letný kemp. Oddýchnite si  a nechajte svoje deti

vyšantiť sa s odborníkmi. Na letný kemp sa môžete prihlásiť na recepcia@sportkidsacademy.sk. Viac informácii o letnom kempe
v Šport hoteli nájdete na www.sportkidsacademy.sk.

28.-30.7. Fa Donovaly Night run 
Príďte si užiť víkend plný športu a ďalších zaujímavých aktivít na Donovaloch! Zmerajte si sily s ostatnými bežcami v štvrtom ročníku

FA Donovaly night run. Po behu na Vás v sobotu 29.7. čaká v hoteli Šport vynikajúca grilovačka v doprovode country skupiny „7S“!
Pre hostí ubytovaných v Šport hoteli je vstup voľný.

4.-6.8. Donovalský drapák
Prvý augustový víkend na Donovaloch je ako stvorený na aktívny oddych pre celú rodinu! Pre detičky je pripravený mini pretek Drapáčik. Po ňom 

Vás radi privítame v najväčšom wellness svete na Donovaloch v Šport hoteli. Pre ubytovaných hostí je vstup neobmedzený a zdarma. V piatok 
4.8. sme pre Vás pripravili grilovačku v hudobnom doprovode skupiny „Sliačske mokváne“!

25. -27.8. Guľášmajster 2017
Máte radi krásnu prírodu a dobré jedlo? Ak áno, srdečne Vás pozývame posledný augustový víkend na šiesty ročník

podujatia Guľášmajster na Donovaloch! Príďte sa dobre zabaviť a ešte lepšie najesť.
Pre našich hostí je aj tento víkend zdarma k dispozícii ihrisko vhodné na rôzne druhy športov.

v Šport Hoteli*** Donovaly
PROGRAM NA LETO

Počas celého leta sme pre hostí v Šport hoteli pripravili vynikajúce večere formou grilovačky pod holým nebom! Môžete sa tešiť na grilované 
špeciality zo slovenskej, americkej, francúzskej a stredomorskej kuchyne. Pre deti je k dispozícii vonkajšie ihrisko a rodičia si pri pohári vínka 

môžu vychutnať chutnú večeru. Cena grilovačky je 15,-€ pre neubytovaných hostí. Welcome drink pre každého grátis!

Grilovať budeme v prípade priaznivého počasia
vždy od 18:00 v nasledovných termínoch:

soboty 3. a 17.6.
soboty 8. a 15.7.

sobota 29.7. 
piatok 4.8.

soboty 19. a 26.8.

v Šport Hoteli*** Donovaly

GRILOVAČKY

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