
v Šport Hoteli*** Donovaly 

Program aj grilovačka začínajú každú sobotu od 18:00 na terase hotela.
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bruchovravecká comedy show

pre celú rodinu
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16.7.

Letné grilovačky s programom v Šport hoteli*** Donovaly sú už legendárne. Hostia milujú posedenie
pri otvorenom grile na našej veľkej terase a deti sa každý rok tešia na skvelé vystúpenia. Tento rok tomu nebude inak

a každú sobotu od 18.00 vás privítajú skvelé divadielka, kúzelníci, klauni aj hudobníci. Výborné jedlá z grilu, deti 
pobehujúce po záhrade a na ihrisku, vynikajúca atmosféra v prírode vás čaká aj tento rok každý víkend na Donovaloch. 
Ubytovaní hostia majú grilovačku v cene ubytovanie. Cena za večeru pre neubytovaných hostí je 28,90 Eur na osobu aj s 

programom a deti do 12 rokov platia polovicu.

Skvelé Divadlo z klobúka 
nám predstaví dve 

bláznivé kamošky Ajku a 
Majku s ktorými sa bude 
spievať, tancovať, hádať 

aj súťažiť.

Milovaná Sranda Banda 
show je späť. Krásna 

family show v ktorej sa 
miešajú bábky, výborná 

bruchovravecká technika 
a trefný humor.

Bubli Rybačka je 
Toníková obľúbená hra! 

Zavíta medzi nás na 
obrovských chodúľoch a 
bude rozdávať bubliny a 

schovávať do nich aj deti.

Kúzelník Peter Šesták je 
obľúbený detský zabávač 

známy z jeho vlastnej 
relácie „Kúzlovanie“ 

vysielanej na TV JOJKO. 
Kúzelný program očarí 

tak deti ako aj dospelých. 

Dvaja králici Oskar a 
Bonifác lietajú po svete 

vo svojom klobúku a 
zastavia sa aj u nás, aby 

nás naučili niečo o 
zdravej výžive, farbách, 

geografii aj vesmíre.

Predstavenie o Klaunovi 
Adym z dielne výbornej 

Teáter Komika je o klaunovi, 
ktorý odišiel zo slávneho 

cirkusu a dal sa na vlastné 
chodníčky, aby sa stal 
hudobným virtuózom.

Sranda Banda Family 
show pre celú rodinu je 

energické divadlo 
popretkávané gagmi tak, 
aby pobavilo celú rodinu. 

Videli ste už niekedy 
bruchovravca? 

Mágia, čary a kúzla. 
Kúzelnícka show Petra 

Šestáka nás naučí čarovať 
jednoduché kúzla a 

odmení nás aj 
balónovými kreáciami pre 

veľkých aj malých.

Tomík k nám tento krát 
zavíta s Cirkusovou show 

pre celú rodinu. Ukáže nám 
čo všetko sa v cirkuse 
naučil, ako vie skvele 

žonglovať a aké akrobatické 
kúsky nás vie naučiť tiež.


