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Rodinná lyžovačka 
v rezorte Hotela Orava*** by Holiday Park Orava 

 

Dovoľte nám, pozvať vás, na pobyt v novo - zrekonštruovaných hotelových izbách, 

bungalovoch či Apartmánoch Garden, Hotela Orava*** by Holiday Park Orava, ktorý je 

obklopený pravou Oravskou zimnou prírodou. Využite možnosť rodinnej lyžovačky na 

okolitých lyžiarskych svahoch s možnosťou dopravy hotelovým „Skibusom“ priamo na svah. 

Pre milovníkov bežiek sú k dispozícii aj okolité bežkárske trate. No a v neposlednom rade vás 

radi rozmaznáme aj našou hotelovou kuchyňou ponúkajúc miestne špeciality.  
 

Termíny pobytu: 09.01. – 16.02.2017 ; 13.03 – 11.04.2017 

Cena na osobu za pobyt  už od 114,20 € /  3nocí 

Cena na osobu za pobyt  už od   73,30€ /  2 nocí 

 

        3 noci   2 noci                                  

Hotelová izba bez balkóna     131,70€  85,00 € 

Hotelová izba s balkónom     134,40 €  86,80 € 

Hotelová izba s terasou     137,10 €  88,60 € 

Apartmán GardenHouse     130,40 €  84,10 € 

Bungalov       114,20 €  73,30 € 

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

Dieťa nad 12 rokov na prístelke alebo dospelá osoba  83,10 €   52,60 € 

Dieťa do 12 rokov na prístelke    63,90 €   41,00 €. 

.*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 -  2 noci 

 2x2hod. vstup do wellness –  3 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 


