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Jarná prázdninová lyžovačka 
v rezorte Hotela Orava*** by Holiday Park Orava 

 

Príďte si vychutnať tohtoročnú snehovú nádielku k nám do rezortu Hotela Orava***. 

Ponúkame ubytovanie v novo -zrekonštruovaných hotelových izbách, bungalovoch či 

Apartmánoch Garden. Na bežky môžete naskočiť takpovediac už z pred dverí hotela a využiť 

tak množstvo okolitých bežkárskych tratí.Na okolité lyžiarske strediská vás radi dopravíme 

hotelovým „Skibusom“. Naša hotelová kuchyňa ponúka rôzne možnosti stravovania a bohatú 

ponuku miestnych špecialít. 
 

Termíny pobytu: 09.01. – 17.02. – 12.03.2017  

Cena na osobu za pobyt  už od  184,30 €/ 5 nocí 

Cena na osobu za pobyt  už od  108.90 €/ 3 nocí 

 

        5 nocí   3 noci                                  

Hotelová izba bez balkóna     215,10 €  127,40 € 

Hotelová izba s balkónom     219,90 €  130,20 € 

Hotelová izba s terasou     224,60 €  133,10 € 

Apartmán GardenHouse     212,80 €  126,00 € 

Bungalov       184,30 €  108,90 € 

Dieťa do 3 rokov bez nároku na služby a lôžko: zdarma 

Dieťa nad 12 rokov na prístelke alebo dospelá osoba  129,60 €  76,10 € 

Dieťa do 12 rokov na prístelke    102,50 €  60,60 €. 

.*Ceny platia pri obsadení izby dvoma, bungalov šiestimi a apartmán štyrmi dospelými osobami 

*Ceny sú uvedené za osobu a pobyt 

*V cene pobytu nie je zahrnutý miestny poplatok 0,66€/ dospelá osoba / noc 
 

Cena pobytu zahŕňa: 

 možnosť ubytovania v dvojlôžkovej  hotelovej  izbe s balkónom, terasou  alebo bez balkóna, v apartmánoch 

GardenHouse a Bungalovoch 

 raňajky formou bufetových stolov 

 večera 3 chodové menu 

 1x 2hod. vstup do wellness - 3 noci 

 2x 2hod. vstup do wellness - 5 noci 

 biliard, stolný futbal a 2 hod. – stolný tenis 

 parkovanie na monitorovanom parkovisku priamo pri hoteli zdarma 

 v priestoroch celého hotela wifi zdarma 
 využitie exteriérového klziska 
Zľavy a príplatky: 

 hotelový Skibus 
 zľavy na Ski pasy 


