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ZIMA A LYZOVACKA
Termín pobytu: 1.12. - 22.12. 2022 / 3.1. – 31.3. 2023

Tohtoročná zima prinesie opäť veľa zábavy a zážitkov celej rodine. Donovaly sú skvelé lyžiarske
stredisko pre rodiny s deťmi s najväčšou lyžiarskou školou na Slovensku a množstvom zimných
atrakcií. Náš útulný rodinný hotel ponúka jedinečnú atmosféru, príjemný personál, priestranný
wellness s bazénovým a saunovým svetom, v ktorom sa úžasne zrelaxujete a výbornú domácu
kuchyňu. Príďte si k nám užiť zimnú dovolenku.
Cena pobytu na osobu:
2 noci

180 €

4 noci

360 €

6 nocí

540 €

3 noci

270 €

5 nocí

450 €

7 nocí

630 €

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

Pobyt na osobu zahŕňa:
•

ubytovanie v standard double room

•

raňajky formou bufetových stolov

•

večere formou bufetových stolov alebo
servírovaného menu

•
•

neobmedzený vstup do wellness sveta
župan a papučky

•

lyžiareň počas celého pobytu

•

zľava 15% na vypožičanie športových
potrieb v Dami Sport

•

zľava 10% na lyžiarsku školu 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:
Lyžiareň • Veľký bazén • Detský bazén • Saunový svet so štyrmi saunami • Tepidárium
Ochladzovací bazén • Vírivku • Fitness centrum • Oddychovú zónu pri bazéne • Detský kútik

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

www.hotelsport.sk

atrakcie na Donovaloch
Lyžovačka v
Park Snow Donovaly

Jazda so psím
záprahom

Upravované
bežkárske trate

Lyžiarska škola
DAMi' sport

Detský FUN PARK
Patty ski

Ľadové korčuľovanie
pod Novou hoľou

Skialpinizmus

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

www.hotelsport.sk

Adrenalín
v Riders Park

