LETO
Termín pobytu: Letné prázdniny: 1.7. - 1.9.2019
Počas letných prázdnin sme pre vás pripravili skvelý balík pre celú rodinu. Nádherný wellness svet,
športové ihrisko, detský kútik plný hračiek, originálne drevené ihrisko pred hotelom. Každú sobotu
sa naviac môžete tešiť na letnú grilovačku pod holým nebom spojenú s hudobným programom
či veselým predstavením pre najmenších. Deň si spestríte turistikou alebo výletom do prírody na
bicykli ako aj senzačnými atrakciami na Donovaloch pre deti i dospelých. Príďte si užiť nezabudnuteľné leto a dobiť sa energiou.
Cena pobytu na osobu:
2 noci

122 €

4 noci

233 €

6 nocí

335 €

3 noci

180 €

5 nocí

285 €

7 nocí

376 €

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

Pobyt na osobu zahŕňa:
•

ubytovanie v standard double room

•

neobmedzený vstup do wellness sveta a

•

raňajky formou bufetových stolov

•

večere formou bufetových stolov alebo

•

zľava 10% na masáže a Pure Fiji rituály

servírovaného menu

•

zľava 20% na požičovňu Dami Sport

•

fľaša Korytnice na izbe

•

prenájom multifunkčného ihriska a

•

Park Snow karta so skvelými zľavami

•

detský kútik hneď vedľa reštaurácie

•

wi-fi pripojenie v celom hoteli

•

papučky a župan na izbe

•

monitorované parkovanie

fitness centra

zapožičanie športových potrieb

Skvelé zľavy pre deti
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.

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

www.hotelsport.sk

