
 

Chata Pohoda, priamo na kúpalisku Vadaš v Štúrove

Sezóna začína už 29.apríla
Ubytovanie s kuchynkou a kúpeľňou.

V cene je vstupné aj na kúpalisko.
Pobyty: 
-  letné prázdniny
- víkendové na mesiac máj a jún
- 28.4.- 1.5.
- 5.5. - 8.5.

>>> info

Apartmán Tatry - Nová Lesná, Vysoké Tatry
Sezónna zľava do 30.6. 

99 €/víkend za apartmán - 2 noci/.
Sezónna zľava od 30.6. 

149 €/Týždenný pobyt za apartmán 5 nocí/
Dlhší pobyt - dohodou ALEBO

Víkendový pobyt (2 noci): 149 €/apartmán
Sezónna zľava do 30.6.: 99 €/apartmán
Týždenný pobyt (5 nocí): 249 €/apartmán
Sezónna zľava do 30.6.: 149 €/apartmán

>>> info

Privát u Maroša, Kežmarok, Spiš

NOVINKA

                                                   >>> info

Ubytovanie má záhradu s terasou,
biliardom, grilom a výbornú polohu
na rôzne výlety do historických miest,
kúpaliská, túry, splavy, bicyklovanie,
golf, jazdu na koni a podobne.

 Leto - 10 €/os
pre väčšiu skupinu,

alebo pobyt na viac ako 3 noci

 Letná dovolenka na Slovensku

http://www.ubytovaniesk.sk/ch/chata-pohoda-vadas-sturovo.php
http://www.ubytovaniesk.sk/a/apartman-tatry-nova-lesna.php
http://www.ubytovaniesk.sk/pr/privat-u-marosa-kezmarok.php


Ubytovanie v súkromí Pohoda Liptovské Sliače pri Bešeňovej

                                            >>> info

Chata TRI ZRUBY, Potok, Bešeňová

                                                             >>> info

Ubytovanie vhodné pre rodiny s deťmi
Plne vybavená kuchynka, záhradné 

posedenie s ohniskom a grilom, bazén 
pre deti do 10 rokov, trampolína pre deti

detské ihrisko s preliezačkou a šmýkačkou.
Turistika, historické pamiatky

v blízkosti reštaurácia.
Deti do 6 rokov ZDARMA

Alojz - pension, Habovka

Ubytovanie sa nachádza na okraji
obce Habovka - Zuberec na Orave,

uprostred Národného parku
Západné Tatry - Roháče.

Potraviny, reštaurácia len 30 m od objektu.
Zľava 10% 

                                                              >>> info

Útulné ubytovanie v atraktívnej lokalite
Liptova - spoločenské hry, detský kútik,
veľký dvor, krytý altánok, ohnisko, gril, 
zapožičania kotlíka na guláš.
Potraviny, reštaurácia 300 m od objektu.
LETNÁ ZĽAVA pre rodiny s deťmi v prípade

obsadenia 2 rodinami z pôvodných
10 €/os/noc na detskú cenu 8,50 €/os/noc

aj za dospelú osobu.

http://www.ubytovaniesk.sk/ch/chalupa-pohoda-liptovske-sliace.php
http://www.ubytovaniesk.sk/ch/chata-tri-zruby-besenova-potok.php
http://www.ubytovaniesk.sk/pr/privat-alojz-pristavba-habovka.php


ďalšie objekty na www.ubytovaniesk.sk alebo na Facebooku

                                                  >>> info           

Penzion Fontana***, Bešeňová                                           

Len 300 m od Thermal parku,
30 štandardne vybavených izbách,
2 apartmány
3 mezonetové apartmány

LETNÉ POBYTOVÉ BALÍKY
ZA SUPER CENY

Penzión Encián, Mýto pod Ďumbierom

                                                             >>> info

Malý rodinný penzión postavený podľa
tradičnej architektúry.

Ubytovanie je v 3 izbách,
každá má vlastné soc. zariadenie.

VÝHODNÉ LETNÉ POBYTY

Slnečné leto plné
nezabudnuteľných zážitkov

Vám želá
team ubytovaniesk.sk

http://www.ubytovaniesk.sk/
https://www.facebook.com/pages/Ubytovaniesk/205485702798472?sk=wall#!/pages/Ubytovaniesk/205485702798472?sk=wall
http://www.ubytovaniesk.sk/p/penzion-fontana-besenova.php
http://www.ubytovaniesk.sk/pr/privat-penzion-encian-myto-pod-dumbierom.php
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