Užite si farby jesene
Chalupa Pohoda,
pri Bešeňovej ubytovanie v súkromí Liptov,
Liptovské Sliače
Akcia: Až do 31.10.2017 sú u nás v platnosti ešte
stále letné ceny za pobyt.
Ak si chcete oddýchnuť v lokalite plnej atrakcií a
zábavy, využite ubytovanie u nás odkiaľ máte k nim
veľmi blízko.
Info >>

Privat Alojz, Habovka
Ubytovanie na Orave v Západných Tatrách.
Zľavy:
10% na jesenné ubytovanie (min. 5 nocí),
15 % na termálne kúpanie,
10 % zľava na niektoré lyžiarske vleky
U nás si užijete turistiku, lyžovanie aj kúpanie v
termálnej vode.
Info >>

Alojz- pension, Habovka
Ubytovanie na Orave v Západných Tatrách.
Zľavy:
10% na jesenné ubytovanie (min. 5 nocí),
15 % na termálne kúpanie,
10 % zľava na niektoré lyžiarske vleky
Užite si super turistiku, lyžovanie aj kúpanie v
termálnej vode.
Info >>

Chata pod Belianskymi Tatrami,
Ždiar
Zľava: jesenný pobyt 6+1 noc ZDARMA
Drevená zrubová chata v centre rázovitej obce
známej svojim folklórom, maľovanými
drevenicami a prekrásnymi krojmi. V blízkosti
cyklistické trasy, turistika, tenis, požičovňa
športových potrieb. Info >>

Chata na slnečnom kopci, Dobšiná
Príďte si k nám spríjemniť jesenné večery a
zohrejte sa vo fínskej kadi pod hviezdami.
Akcia:
Nedeľa-štvrtok 10 €/osoba/noc len do 20.12.
Chata je nad mestom Dobšiná na samote v
Národnom parku Slovenský raj a Slovenský
kras.
Info >>

Apartmán Tatry – Nová Lesná
Najkrajší výhľad na Vysoké Tatry je u nás.
Zľava:
10% platí len do konca roka 2017
Ponúkame dvojizbový apartmán so saunou a
detským kútikom.
Info >>

Jánošíkov dvor – zážitkový penzión
Penzión pod hrebeňmi Malej Fatry v Zázrivej
Zľava:
20% zľava pre ubytovaných hostí na saunu a
adventure golf do 30. 04. 2018
Príďte si po nezabudnuteľný zážitok do
Jánošíkovho dvora, čaká vás ubytovanie v
útulných dreveniciach, skvelá domáca kuchyňa,
veľa oddychu a relaxu. Info >>

Chata Mlynky, Oravský Biely Potok
Chata v kombinácii dreva a skaly, štýlovo
zariadená. Super pobyty za super ceny.
Zľava:
na pobyty mimo sezóny, alebo nad 8 osôb
Chata Mlynky sa nachádza v krásnom horskom
prostredí na Orave. Je na samote blízkosti lesa
a potoka.
Info >>

Penzión FAKO, Liptovský Mikuláš
Krásna jeseň v penzióne FAKO
Zľava:
30% od 25.09.2017 do 25.11.2017
Tiché prostredie len 2 km od centra, štýlový
interiér, kvalitné služby a ústretový personál,
trampolína, pieskovisko, hojdačky, reštaurácia s
terasou, antukový kurt a bezplatné parkovisko.
Info >>

Drevenica u Mateja, Oščadnica
Drevenica sa nachádza v malebnej prírode v
srdci Kysuckých Beskýd.
Zľava:
super ceny
Príďte k nám relaxovať a oddýchnuť si...
Cyklistika, hubárčenie, lyžovanie....a večer kúpeľ
v kadi...
Info >>

Krásnu jeseň plnú relaxu
Vám želá
ubytovaniesk.sk

