
UŽITE SI DOBRÚ
LYŽOVAČKU A VESELÝ 

SILVESTER 2017/18 S NAŠIMI 
ZĽAVAMI

Horská chata Limba, Skalka – arena,
Skalka pri Kreminci 1252 m.n.m.

Silvestrovské pobyty 2017 už v predaji!
Vykročte s nami do nového roku 2018 v krásnom
horskom prostredí v strede Slovenska.

Novoročný pobyt 2018. 
Načerpajte u nás energiu v prvé dni nového roku
a užite si pobyt v našich krásnych slovenských 
horách. Akciový pobyt je ideálny aj pre športovo 
orientované skupiny.

>>>info

Chata pod Belianskymi Tatrami,
Ždiar

Zimná zľava 10%  - pri pobyte na 7 a viac nocí
Drevená zrubová chata ponúka úžasný výhľad a 
v okolí výborné podmienky na lyžovanie. 
Prízemie s jedálničkou a vybavenou kuchynkou, 
digitálnou TV, krbom, terasou. Na poschodí 
spálňa s manželskou posteľou a rozkladacím 
gaučom + balkón.

>>>info

Chalupa Pohoda,
Liptovské Sliače pri Ružomberku

Počas zimnej lyžovačky
pre rodiny alebo partie, ktoré prídu na 5 a viac 

nocí možné zľavy z pobytu-dohodou.
Silvester

plná kapacita 8 osôb pri pobyte na 3 a viac nocí 
super cena, stačí kontaktovať a dohoda je istá. 
Relax v lokalite plnej atrakcií a zábavy, využite 

ubytovanie u nás odkiaľ máte k nim veľmi blízko.

>>>info

https://www.ubytovaniesk.sk/objekt/pohronie/horska-chata-limba
https://ubytovaniesk.sk/objekt/vysoke-tatry/chata-pod-belianskymi-tatrami
https://www.ubytovaniesk.sk/objekt/liptov/chalupa-pohoda


Privat Alojz, Habovka,
Západné Tatry-Roháče

Zľava 10 %  na zimné ubytovanie - min. 5 noci
Zľava 15 % do Meander Thermal Park-Oravice, 

Zľava 10 %  na niektoré lyžiarske vleky
 V okolí 12 lyžiarskych vlekov, pre lyžiarov trate s 
rôznou náročnosťou, umelým zasnežovaním, 
večerná lyžovačka, bežkovanie a celoročné 
kúpanie v Meander Thermal Park-Oravice. 

>>>info

Alojz pension, Habovka,
Západné Tatry-Roháče

Zľava 10 %  na zimné ubytovanie - min. 5 noci
Zľava 15 % do Meander Thermal Park-Oravice, 

Zľava 10 %  na niektoré lyžiarske vleky
 V okolí 12 lyžiarskych vlekov, pre lyžiarov trate s 
rôznou náročnosťou, umelým zasnežovaním, 
večerná lyžovačka, bežkovanie a celoročné 
kúpanie v Meander Thermal Park-Oravice. 

>>>info

Jánošíkov dvor – zážitkový penzión,
Zázrivá

ZĽAVA 20% pre ubytovaných hostí na saunu a 
adventure golf len 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

https://www.ubytovaniesk.sk/objekt/orava/privat-alojz
https://www.ubytovaniesk.sk/objekt/orava/alojz-pension
https://www.ubytovaniesk.sk/objekt/orava/janosikov-dvor


Chata na slnečnom kopci,
Dobšiná

Akcia: Fínsky kúpeľ vo fínskej kadi s 
blahodárnym wellnes účikom na organizmus  

nedeľa-štvrtok cena 10 €/osoba/noc do 
20.12.2017

Príďte si k nám spríjemniť večery a zohrejte sa 
vo fínskej kadi pod romantickou oblohou plnou 
hviezd. 

>>>info

Apartmán Tatry, Nová Lesná
Vysoké Tatry

Zľava 10 % z ceny do konca roka 2017. 
Dvojizbový apartmán vhodný pre rodiny s deťmi 
– kompletne vybavený. D dispozícii je detský 
kútik a sauna na zohriatie po dobrej lyžovačke či 
sánkovačke. Len 10 minút pešou chôdzou od 
tatranskej električky ( TEŽ ). Lokalita vhodná na 
zimné športy.

>>>info

Drevenica u Mateja, Oščadnica

Super ceny
Lyžovačka v Snow paradise Oščadnica – Veľká 
Rača. 2 vybavené apartmány so samostatným 
vchodom v krásnej drevenici v malebnej prírode 
na Kysuciach. Užite si relax a zohrejte sa počas 
zimných večerov pri  štýlovom krbe a možno aj 
kúpanie v kadi. Parkovať možno priamo pri 
dreveničke.

>>>info

ďalšie objekty na www.ubytovaniesk.sk alebo na Facebooku

https://www.ubytovaniesk.sk/objekt/gemer-slovensky-raj-slovenske-rudohorie/chata-na-slnecnom-kopci
https://www.ubytovaniesk.sk/objekt/vysoke-tatry/apartman-tatry-nova-lesna
https://www.ubytovaniesk.sk/objekt/kysuce/drevenica-u-mateja
http://www.ubytovaniesk.sk/
https://www.facebook.com/pages/Ubytovaniesk/205485702798472?sk=wall#!/pages/Ubytovaniesk/205485702798472?sk=wall
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