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Lyžiarske strediská a ich vybavenosť

bedeker

Lyžiarske strediská

Mapy

lyžiarskych tratí
a ceny skipasov

Bedeker SKI RESORTS in Slovakia offers the overview of TOP 20 ski resorts in
Slovakia. It is serves as a practical guide for lovers of this winter sport in Slovakia.
The reader gets the survey of these resorts in a complete form. He gets more information about equipment of each resort, about each slope and what services do
they provide. Naturally, the readers will not miss the information about the news
and the benefits that are prepared for the upcoming season supplemented by a
rich photo gallery and basic information about the location, opening hours and
contacts.

podrobný
prehľad

služieb v novej
sezóne

bedeker lyžiarske strediská

Cestovné
poistenie

The benefits of bedeker Ski resorts in Slovakia
• Complex overview of TOP 20 ski resorts with geographical
• View on ski tracks and ski-lifts
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PREŠOVSKÝ KRAJ

www.koop.sk

Lyžiarske strediska
strediská

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Riešte poistenie a škody online.

LYŽIARSKE TRATE

DĹŽKA
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1 830 m
270 m
950 m
1 140 m
800 m
1 100 m
1 380 m
650 m
650 m
1 950 m

Bachledka I
Bachledka II
Slalomák
Majstrák
Hrebeň
Furmanec I
Furmanec II
Efka I (freeride)
Efka II (freeride)
Lendacká (freeride)

PREVÝŠENIE
255 m
45 m
310 m
310 m
180 m
235 m
235 m
205 m
205 m
255 m

OBTIAŽNOSŤ
ľahká
stredne ťažká
ťažká

PARK SNOW DONOVALY

BACHLEDKA SKI & SUN





BACHLEDKA SKI & SUN

Iné služby:
– Bachledka Ski & Sun je rodinný zimný
raj. Dva detské ski areály, lyžiarska
škôlka s tímom skúsených inštruktorov
Sunkid a rozprávkový svet s náučným
chodníkom vyčaria úsmev na tvári
všetkých malých lyžiarov. Rodinnú
zábavu ponúka jazda na snowraftingovej
dráhe i preteky na meranom slalome.



Kondičku preverí 20 km bežeckých
tratí a dušu pohladí krásny pohľad
z vyhliadkovej veže. Bodkou za perfektne
stráveným dňom je šantenie na
osvetlenom klzisku a následný relax
vo wellness centre v Penzióne SKI
Jezersko či Hoteli Bachledka priamo
pod svahom.

GPS: N 48° 21' 58"
E 17° 32' 30"
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PARK SNOW
Donovaly
Vynikajúce lyžiarske podmienky
so skvelými traťami na slalom,
zjazd, bežkovanie alebo čoraz
atraktívnejší snoubording. Lyžiarske
trate v nadmorskej výške 900 –
1 361 m s celkovou dĺžkou 11 km
sú technicky zasnežované a vždy
perfektne upravené pre lyžiarov
všetkých vekových kategórií.
Určite nevynechajte príležitosť
na vzrušujúcu nočnú lyžovačku
alebo pohľad na Donovaly z vtáčej
perspektívy počas paraglajdingu.

Ak vás láka freeride, freestyle
s množstvom railov, jumpov
a prekážok, máme pre vás najväčší
snowpark. Alebo sa chcete
korčuľovať, sánkovať, vyskúšať si jazdu
v psích či konských záprahoch, zahrať
si bowling alebo jazdiť na lyžiach na
trenažéri? Ani to nie je na Donovaloch
žiadny problém!
Nechajte sa teda zlákať a dajte svojim
snom voľnosť v každom ročnom
období...



Otváracie hodiny:
8.30 – 15.30 (od 6. 1. 2018 do 16.00)



Nadmorská výška:
najnižšia/najvyššia
910 m n. m. /1 361 m n. m.



Stravovanie:
Koliba Goral, Bistro Záhradište, Reštaurácia Chaty pod Magurou, Donovalský
pivovar, Stodola Donovaly



Ubytovanie:
RESIDENCE HOTEL www.residencehotel.eu
Šport Hotel
www.hotelsport.sk
Hotel Galileo
www.galileohotel.sk



Kontakt:
tel.: +421 48 4199 881
infocentrum: +421 48 4199 900

e-mail: info@parksnow.sk,
infocentrum: info@infodonovaly.sk
web: www.parksnow.sk


Cena skipasu: 28 € na deň
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