
v Šport Hoteli*** Donovaly



uzITE si vas kongres v sport hoteli*** donovaly



HORSKE PROSTREDIE HOTELA 



Pozývame Vás do Šport Hotela*** Donovaly, hotela s tradíciou a neformálnou rodinnou 
atmosférou, obklopeného krásnym horským prostredím Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Náš hotel 
je ideálny pre realizovanie firemných podujatí, konferencií, teambuildingov, ako aj významných 

spoločenských udalostí. Máme za sebou 5 rokov skúseností s firemnou klientelou a mnoho 
spokojných klientov, ktorí sa k nám s radosťou vracajú.

Radi by sme oslovili aj Vašu spoločnosť ako potenciálneho partnera pri
organizovaní Vašich úspešných firemných akcií.

        

Šport Hotel*** Donovaly
Donovaly 15 

976 39 Donovaly 
Slovenská republika

web: www.hotelsport.sk
GPS: 48.879254, 19.225074

Mobil: +421 911 906 644
Email: fomanager@hotelsport.sk

Banská Bystrica 
Bratislava
Košice
Nitra 
Poprad
Prešov
Prievidza
Trenčín 
Trnava
Žilina

185 km
81 km
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90 km
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221 km 
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109 km

Bratislava

SPORT HOTEL***
DONOVALY

Košice

V HORSKOM HOTELI S idealnou LOKALITOU V SRDCI SLOVENSKA



Krásny a kompletne zmodernizovaný horský wellness hotel si Vás okamžite získa svojou 
neformálnou atmosférou a príjemným pracovným prostredím. Klientom ponúkame ubytovanie
v moderných izbách a nadštandardné služby v  priestoroch reštaurácie, lobby baru a wellness. 

Presvedčite sa o vysokej kvalite a komplexnosti poskytovaných služieb, ako aj jedinečnosti 
Šport Hotela*** Donovaly.

40 komfortných 
 izieb

3x single room
26x double room

11x family suit
99 lôžok

113 s prístelkami

Veľký a malý bazén
Privátna vírivka

4 sauny 
Tepidárium

Masáže 
Pure Fiji rituály

2 reštaurácie 
s kapacitou 
120 miest

Najväčší wellness
na Donovaloch

Multifunkčné  
ihrisko

Kongresová sála  
s kapacitou 120 

miest

Podkrovná kongresová 
sála

Zimná záhrada
5 konferenčných 

priestorov

ideálne pre tenis, 
volejbal, basketbal, 

futbal
Špotové potreby 

Fitness 

Lobby bar
Fajčiarsky salónik

Terasa pred hotelom
Horská terasa s grilom 
s kapacitou 120 miest

V HOTELI S NADSTANDARDNYMI SLUZBAMI



MODERNE A KOMFORTNE UBYTOVANIE



PRIESTORY LADEne S HORSKOU PriRODOU



PERFEKTNE SPOLOCENSKE PRIESTORY 



KONGRES NA PROFESIONALNEJ UROVNI



Miestnosť
Kongresová sála 
Reštaurácia 
Reštaurácia panorama
Zimná záhrada
Podkrovná sála

Kino sedenie 
120
60
60
45
45

Miestnosť
Reštaurácia
Reštaurácia panorama
Lobby bar
Fajčiarsky salónik zimná záhrada
Horská terasa s grilom
Terasa pred hotelom

Počet miest 
50
70
50
35
120
24

Školské sedenie
80
50 
50
30
30

U-sedenie
50
50
50
20
20

T-sedenie
50
40
40
20
20

Rozmer/m
14,3 x 9,0
10,3 x 8,7
11,5 x 8,7
8,2 x 6,3
15,0 x 4,0

Kapacita kongresovych a spolocenskych priestorov

Technické vybavenie
HDMI rozhranie pre audiovizuálnu techniku • dataprojektor • plátno • flipchart • univerzálny 
ozvučovací systém • bezdrôtový mikrofón • LCD televízor • rečnícky stôl • rýchlostný internet

Kapacita kongres

Kapacita gastro



podorys hotela



VYCHYRENA DOMACA KUCHYNA



KVALITNE VINO A DRINKY



zasluzeny oddych vo wellness svete



uvolnenie zmyslov



Originálny program bude príjemným spestrením Vášho kongresu. Poradíme Vám a zabezpečíme 
pre Vašu firemnú akciu skvelý program podľa Vašich požiadaviek a predstáv. Postaráme sa o 

návrh Vášho eventu na mieru a jeho kompletnú realizáciu. 

Doprajte si originalny program

Zážitková gastronómia – grilovačka pod holým nebom, pečené prasiatko, pečenie býka, 
varenie gulášu, škola varenia.
Exkluzívne degustácie – degustácia zahraničných syrov a pochutín Rufus, degustácia
slovenských vín, degustácia rumov, whisky alebo koňakov, prezantácia cigár, degustácia  
pravých ovocných destilátov Chateau Selešťany.
Hudobná produkcia - sólisti, kapela, DJ spolu s profesionálnym osvetlením a ozvučením 
priestorov.
Tematický večerný program – program na ľubovoľnú tému, kubánsky večer, latino večer, 
country večer, ľudový večer, casino show, barmanská show, gala večer.
Predstavenia - stand up comedy, kúzelník, tanečníci, divadelné a zábavné predstavenie, 
koncert.
Teambuilding - návrh outdoor / indoor teambuildingových aktivít a zabezpečenie 
teambuildingu na mieru.



event na mieru



pod holym nebom



Odporučíme Vám naše tipy pre športové vyžitie v horskom prostredí Donovál. Postaráme sa 
o prenájom športových potrieb, zabezpečíme pre Vás horského sprievodcu alebo inštruktora. 

Ukážeme Vám, že kongres na Donovaloch vie byť zážitok. 

V ZDRAVOM TELE ZDRAVY DUCH

Horská služba – túra v sprievode záchranárov z horskej služby, záchranná akcia horskej 
služby priamo v priestoroch hotela spojená s besedou.
Lanovka na Novú hoľu -  výlet lanovkou na Novú hoľu a zostup po turistických chodníkoch 
s horským sprievodcom.
Letné aktivity – horská turistika, cyklistické trasy, spoznávanie okolitej prírody na 
elektrokolobežkách a elektrobicykloch, let v tandeme.
Multifunkčné ihrisko – tenis, volejbal, basketbal, futbal, nohejbal, športové hry a turnaje, 
aerobik, fitness, cvičenie jogy.
Apiterapia – uvoľnenie tela a mysle apiterapiou vo Včelíne pod lesom, prvom a jedinom 
api-domčeku na Donovaloch.
Zimné aktivity – lyžovanie, snowboarding, skiaplinizmus, beh na lyžiach, korčuľovanie na 
ľadovej ploche, sánovačka, psie záprahy, snowparagliding.



zabavte sa pri hrach a turnajoch



spoznajte spolu prirodu donoval



uvolnite telo a mysel - apiterapia



zazite donovaly v zime



PRECO KONGRES V SPORT HOTELI*** DONOVALY?

5 rokov spolupráce s firemnou klientelou a bohaté skúsenosti s organizovaním 
kongresov a firemných akcií.
Nádherný horský hotel s neformálnou atmosférou a príjemným pracovným 
prostredím. 
Nová plne technicky vybavená kongresová sála s kapacitou 120 miest. 
Ubytovanie v moderných a komfortných izbách zladených s okolitou horskou 
prírodou.
Dokonalý oddych v najväčšom wellness svete na Donovaloch.
Vychýrená domáca kuchyňa a skvelé gastronomické služby a možnosti pre 
zážitkovú gastronómiu. 
Individuálny a profesionálny prístup ku každému podujatiu. 
Zabezpečenie programu na mieru, návrh a realizácia firemného eventu na kľúč.
Horské prostredie a priestranný areál hotela, vhodný pre športové podujatia a 
podujatia pod holým nebom. 
Lokalita v srdci Slovenska, vďaka ktorej sme ideálne dostupný zo všetkých kútov 
našej krajiny. 



USPESNY KONGRES SI U NAS UZILI

Banner.indd   1Banner.indd   1 10/23/15   9:32 AM10/23/15   9:32 AM

Slovakia



„Užite si kongres a zažite s nami Donovaly“

Radi Vám Šport Hotel*** Donovaly predstavíme pri osobnom
stretnutí vo Vašej spoločnosti alebo priamo v priestoroch nášho

hotela.

REZERVÁCIA KONGRESOV
Event & Congress | fomanager@hotelsport.sk | +421 911 906 644


