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Chata Donovaly

Vitajte v horskom stredisku SnowPark Donovaly (900 - 1350m.n.m.).
Naša chata Donovaly vám ponúka ubytovanie v oblasti kde sa stretávajú Nízke
Tatry s Malou Fatrou, vo významnom centre letnej a zimnej turistiky.
Naše ubytovanie je kombináciou výhodnej polohy a atraktívneho prostredia - chata
je situovaná v tichej oblasti Donovál, v časti Polianka. Je zariadená a vybavená na
príjemné trávenie spoločných chvíľ s Vašou rodinou a priateľmi.

Rekreácia
Chata Donovaly vám v kombinácii so SnowPark Donovaly môže počas roka
ponúknút:
leto

zima
.: vzdialenost chaty od vleku je 200m
.: 2 lanovky, 16 vlekov
.: 11 km udžiavaných zjazdoviek
.: 20 km udžiavaných bežeckých tratí
.: umelé zasnežovanie
.: večerné lyžovanie
.: požičovňa a servis lyží, snowboardov
.: lyžiarska škola (aj pre deti)
.: každoročné preteky psích záprahov
.: snowtubing, snowrafting
.: paragliding
.: klzisko (večerné osvetlenie)
.: termálne kúpaliská (9-30km)

.: turistické trasy rôznej obtiažnosti
(Kozí chrbát, Prašivá, Krížna)
.: cykloturistika (požičovňa bicyklov)
.: horolezectvo (Malinuo brdo)
.: výlety: Špania Dolina, Vlkolínec
.: rybačka (7km, pstruhová voda)
.: harmanecká jaskyňa
.: paragliding
.: aquaparky a termálne kúpaliská
.: požičovňa štvorkoliek
.: male športove ihrisko pri chate
.: výlet na blízky salaš

Ubytovanie
Chata sa nachádza v horskom stredisku Donovaly a časti Polianka. Vedie k nej
asfaltová cesta, ktorá je udržiavaná po celý rok (v zime je istejšie priniesť si
snežné reťaze). Vaše auto môžte počas celého roka parkovať priamo pri chate.
Na prízemí je spoločenská miestnosť s posedením pri krbe, televíziou a rádiom.
Kuchyňa je vybavená 2 chladničkami, mikrovlnkou, kávovarom a plynovým
sporákom. V kúpelni sa nachádza vaňa so sprchou. Na poschodí Vás čakajú 3
zariadené spalne, každá s tromi posteľami.
Počas pobytu môžte využiť gril alebo možnosť záhradného posedenia pri
otvorenom ohni.
info@donovaly-chata.sk
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V blízkosti chaty je malé športové ihrisko, telefónna búdka a turistický náučný
chodník. Les je vzdialený 30 a najblyžší vlek iba 200 metrov.
Kúrenie v objekte je elektrické s možnosťou zakúriť si v krbe v spoločenskej
miestnosti.

Cenník a podmienky
Uvedené ceny ubytovania platia od 1.1.2007 (okrem dní 23.12. - 2.1.)
Zimná sezóna 1.12. - 30.3
Cena 330,- Sk / osoba na noc, 1800,-Sk / celý objekt na noc
Letná sezóna 31.6. - 31.8.
Cena 220,- Sk / osoba na noc, 1300,-Sk / celý objekt na noc
Mimo sezóny je cena za osobu a celý objekt dohodou
Na jeden termín tu môže byť ubytovaných až 10 hostí (9 lôžok + 1 prístelka). Po
príchode dostanete chatu celú k dispozícii. Minimálny akceptovateľný počet hostí
je 6 (pri menšom počte ľudí prichádza do úvahy prenájom celého objektu.
Uprednostňujeme týždenné pobyty, prípadne predlžené víkendy. Dovolenku tu
môže tráviť aj váš domáci miláčik.
V našom záujme je vaša spokojnosť a preto je možné každý termín posúdiť
osobitne v závislosti na rozsahu a dĺžky ubytovania.
Aktuálny cenník najdete na stránke:
http://www.donovaly-chata.sk/ubytovanie-chata-donovaly

Mapa a kontakt
Kliknutím na odkaz http://mapy.atlas.sk/mapa/ubytovanie-donovaly-chata sa vám
zobrazi poloha chaty na mape SR. Podrobnejšia turisticka mapa je na
http://www.donovaly-chata.sk/mapa.gif. V prípade záujmu o ubytovanie si ho
môžete rezervovať na:
e-mail: info@donovaly-chata.sk
telefón (SMS): +421 904 275 844
skype-nick: S.Seifert
www: http://www.donovaly-chata.sk/
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