
Pobytové balíky so zľavou  
 

 
 
Balík pre páry 3+1 nocí grátis 
 
Dvojlôžkovú izbu s TV a vlastným hygienickým zariadením. 
 
Cena obsahuje: 
Ubytovanie pre 2 osoby na 4 noci  
Raňajky pre 2 osoby na 4 dni 
Večera pre 2 osoby na 4 dni 
20% zľava na skipass v stredisku Ski Pohoda – Krušetnica ( počas lyžiarskej sezóny od 2.1.2019 ) 
20% zľava na vstup do aquaparku Chocgolowskie termy 
Parkovanie 
Wifi 
 

Cena  balíka je : 218 €                                                         Ušetríte až  70  €  
 
 
 
Balík pre páry 5+2 nocí grátis 
 
Dvojlôžkovú izbu s TV a vlastným hygienickým zariadením. 
 
Cena obsahuje: 
Ubytovanie pre 2 osoby na 7 noci  
Raňajky pre 2 osoby na 7 dni 
Večera pre 2 osoby na 7 dni 
20% zľava na skipass v stredisku Ski Pohoda – Krušetnica ( počas lyžiarskej sezóny od 2.1.2019 ) 
20% zľava na vstup do aquaparku Chocgolowskie termy 
Parkovanie 
Wifi 
 

Cena  balíka je : 368 €                                                         Ušetríte až  140  €  
 
 
Rodinný balík 3+1 nocí grátis 
 
Ubytovanie v chatke  s dvomi poschodiami. Na prízemí sa nachádza malá kuchynka s obývacou 
miestnosťou. Na hornom poschodí sú dve oddelené dvojlôžkové izby s TV a vlastným hygienickým 
zariadením. Pred chatkou sa nachádza malá terasa s posedením a výhľadom na Oravskú priehradu. 
 
Cena obsahuje: 
Ubytovanie pre 4 osoby na 4 noci  
Raňajky pre 4 osoby na 4 dni 
Večera pre 4 osoby na 4 dni 
20% zľava na skipass v stredisku Ski Pohoda – Krušetnica ( počas lyžiarskej sezóny od 2.1.2019 ) 
20% zľava na vstup do aquaparku Chocgolowskie termy 
Parkovanie 



Wifi 
 

Cena  balíka je : 487 €                                                         Ušetríte až  150  €  
 
 
 
 
Rodinný balík 5+2 nocí grátis 
 
Ubytovanie v chatke  s dvomi poschodiami. Na prízemí sa nachádza malá kuchynka s obývacou 
miestnosťou. Na hornom poschodí sú dve oddelené dvojlôžkové izby s TV a vlastným hygienickým 
zariadením. Pred chatkou sa nachádza malá terasa s posedením a výhľadom na Oravskú priehradu. 
 
Cena obsahuje: 
Ubytovanie pre 4 osoby na 7 noci  
Raňajky pre 4 osoby na 7 dni 
Večera pre 4 osoby na 7 dni 
20% zľava na skipass v stredisku Ski Pohoda – Krušetnica ( počas lyžiarskej sezóny od 2.1.2019 ) 
20% zľava na vstup do aquaparku Chocgolowskie termy 
Parkovanie 
Wifi 
 

Cena  balíka je : 821  €                                                         Ušetríte až  300 €  
 
 
 
 
*****  
Dieťa do 2,99 rokov grátis bez nároku na lôžko a stravu 
Príplatok za dieťa na prístelke od 3-12 rokov je 30 € / 1 noc. Cena zahŕňa aj stravu 
Príplatok za dieťa alebo dospelú osobu na prístelke nad 12 rokov je 34 € / 1 noc. Cena zahŕňa aj 
stravu. 
Príplatok za pobyt so psíkom je 10 € / noc. 
Cena nezahrŕňa miestnu daň 0,33/ osoba / noc. 
Prístelku je potrebné nahlásiť vopred  
 


