JAR NA HORÁCH

Termín pobytu: 1.4.-30.6.2017

Jar na horách

v RESIDENCE HOTEL & CLUB Donovaly

Čerstvý jarný vzduch, prebúdzajúca sa príroda a príjemné počasie. Všetko o čo sme boli ukrátený počas
mrazivých, zimných mesiacov, je späť a konečne si môžete vychutnať všetky obľúbené športové aktivity.
Jarnou rozcvičkou pre Vás bude turistika po Donovalských horách, množstvo cykloturistických trás, ale aj
paragliding z Novej Hoľe. Prvé slnečné lúče Vám spríjemnia relax pri pikniku, alebo opekačke priamo na
terase hotela. Jarné počasie je ako stvorené na zábavu v prírode a načerpanie novej energie,
tak neváhajte a vychutnajte si s nami komfort nášho horského hotela.

Pobyt na osobu zahŕňa:

ubytovanie v štandardnej dvojlôžkovej izbe, deluxe izba za príplatok, pohárik na privítanie,
raňajky formou bufetových stolov s detskými jedlami a zdravým kútikom, večere, poobedňajšia káva
a domáci koláčik, zapožičanie hotelových športových potrieb, vstup pre deti do MOMO detského kútika,
20% zľava na wellness procedúry, 30% zľava na vstup do wellness sveta v Šport Hotel*** Donovaly,
bezplatný internet v priestoroch hotela a na izbách, parkovanie monitorované kamerovým systémom,
miestny poplatok
Zvýhodnené ceny ubytovania od 2 nocí. Čím dlhšie u nás spíte, tým menej platíte.

Cenník ubytovania
Dospelá osoba / pobyt / 2 noci
Dospelá osoba / pobyt / 3 noci
Dospelá osoba / pobyt / 4 noci
Dospelá osoba / pobyt / 5 nocí
Dospelá osoba / pobyt / 6 nocí
Dospelá osoba / pobyt / 7 nocí

129,00 €
189,00 €
245,00 €
295,00 €
345,00 €
395,00 €

Dieťa 0-4 roky - ubytovanie grátis (bez nároku na lôžko). Dieťa 5-12 rokov - 50% zľava z ceny pobytu.
Teenager 13-15 rokov - 25% zľava z ceny pobytu. Uvedená cena platí pri obsadení izby dvoma osobami.
Príplatok za De Luxe izbu 15 € / noc. Príplatok za prázdnu obývačku 25 € / noc. Zmena programu vyhradená.

www.residencehotel.eu
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NEZABUDNUTEĽNÁ
JAR
v RESIDENCE HOTEL & CLUB****

RESIDENCE HOTEL PRE RODINY

• Animácie s animátormi a maskotom medvedíkom MOMOm
• Najväčší detský kútik s herňou (stolný futbal, playstation, stolné hry) na Donovaloch
• Izby vybavené pre rodiny s najvyšším ohodnotením od únie materských centier
v projekte “Vstúpte s dieťaťom”
• Večerné premietanie rozprávok
• Ohniská na terase a možnosť zakúpiť si opekačkový či piknikový balíček

DONOVALY A MNOŽSTVO ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapožičanie športových potrieb a bicyklov na recepcii alebo v požičovni
Dami sport
Atrakcie v Park Snow Donovaly s výletom lanovkou na Novú hoľu
Lanové centrum, bobová dráha, trampolíny
Cykloturistika
Prekrásne turistické trasy na pomedzí nízkych Tatier a Veľkej Fatry
Paragliding
Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom
Až 4 bowlingové dráhy a laserová strelnica hneď vedľa hotela

RELAX
• Ayur Ganesh medicínske centrum špecializované na tradičné ajurvédske
masáže a procedúry od certifikovaného maséra z Indie
• 3 druhy sáun (fínska, parná, swedanam)
• Fitness centrum so zameraním na kardio priamo v hoteli
• Bazén a wellness svet v Šport Hotel*** Donovaly
• Wellness centrum GOTHAL Liptovská Osada

TIPY NA VÝETY DO OKOLIA
Za zábavou:
• Termálne aquaparky Bešeňová a Tatralandia s tunelom na lietanie
• Hurricane factory s Tarzániou (do 40km)
Za prírodnými úkazmi a kultúrou
• Harmanecká jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa a jaskyňa Slobody (do 40km)
Za kultúrou a národným dedičstvom
• Osada Vlkolínec zapísaná do zoznamu UNESCO plná ľudovej architektúry
• Banícka obec Špania dolina s bohatou a zaujímavou históriou (do 25km)
• Oravský hrad (do 55km)
• Historické mestá Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Liptovský Mikuláš,…

To všetko a o mnoho viac môžete zažiť počas vášho pobytu práve u nás.
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