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Termín pobytu: 1.9. – 30.11.2022
Jeseň na Donovaloch je čarovné obdobie plné farieb. Zažite u nás chvíle s rodinou a vychutnajte
si náš priestranný wellness svet. Tešiť sa môžete na skvelé domáce jedlo, výber výborných
slovenských vín a nádherný výhľad na jesennú prírodu Nízkych Tatier. Aj tohto roku si užijete
pestrý rodinný program počas jesenných prázdnin, ktorý bude opäť nezabudnuteľný.
Tešíme sa na Vás.
Cena pobytu na osobu:
2 noci

160 €

4 noci

320 €

6 nocí

480 €

3 noci

240 €

5 nocí

400 €

7 nocí

560 €

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

Pobyt na osobu zahŕňa:
•

ubytovanie v double room standard

•

raňajky formou bufetových stolov

•

večere formou bufetových stolov
alebo servírovaného menu

•

papučky a župan na izbe

•

neobmedzený vstup do wellness sveta a

•

zľava 15% na požičovňu v Dami Sport

•
•

monitorované parkovanie

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 • Detské ihrisko pred hotelom • Multifunkčné ihrisko
Rezervácie na: recepcia@hotelsport.sk, +421 484 299 020, +421 902 898 900

www.hotelsport.sk

Jesenne prazdniny
Termín pobytu: 28.10. – 31.10. 2022

Zažite Jesenné prázdniny na Donovaloch so skvelým
programom pre celú Vašu rodinu. Všetky deti čaká krásny
Detský kútik s pestrým ANIMAČNÝM PROGRAMOM
a hotelovým maskotom Zajkom Donovalkom.

Celá rodina si zatancuje na HALLOWEEN PARTY.
Nezabudnite si zbaliť masky, čaká Vás nie len tanečná párty,
kopec zábavy a rodinná tombola s krásnymi cenami, ale aj
veľká súťaž o rodinný pobyt. Do súťaže bude zaradená každá
rodina s maskou, čo znamená 1 rodič s maskou a 1 dieťa
s maskou.

Na náš hotel zavíta aj Divadielko z klobúka, ktoré nám
predstaví interaktívne predstavenie ŠKOLA MÁGIE A
KÚZIEL. Budeme spolu čarovať a kto bude mať odvahu,
získa diplom Harryho Pottera
a sladkú odmenu.

Jesenné prázdniny si teraz rezervujete za bezkonkurenčnú cenu
jesenného pobytového balíčka.
Rezervácie na: recepcia@hotelsport.sk, +421 484 299 020, +421 902 898 900

www.hotelsport.sk

