
Sajtóközlemény  
2015/2016 szezon  

PARK SNOW Donovaly  
 

 
Karácsonyi síelés mindössze 10 €-ért! 
A 2015/2016 síszezon az alacsony árak szellemében nyílik. Síeljen Donovalyban 2015 december 25-ig (még dec. 
25.-én is) mindössze 10 €-ért 7 órás (egész napos) síbérlettel. Az előszezonban egyéb síbérleteket is ajánlunk 
rövidebb síelésre. Fizessen mindössze 8 €-t ha 4 óra síelés is elég önnek. Gyermekbérlet 12 éves kor alatt csak 8 € 
(7 órás), vagy 6 € (4 órás).  
  
 

Síeljen mindennap a teljes szezonban mindössze 200 €-ért! 
Vásároljon szezonbérletet és síeljen mindennap Donovalyban! Az egyedülálló ajánlat kortól függetlenül mindenki 
részére elérhető 2015. december 25-ig! Ugyanazért az árért vásárolhatnak átruházható 10 napos bérletet, melyet 
megoszthatnak családjukkal vagy barátaikkal. A szezonbérlet előnye a 1 napossal szemben, hogy a szezonbérlet az 
esti síelésre is érvényes, míg a 10 napos csak a nappali síelésre, 08.30 – 16.00 között.   
 

Gyermekek 8 éves korig INGYEN síelnek Donovalyban! 
Szlovákiában szinte minden síközpontban 6 éves korig ingyen síelhetnek a gyermekek, amennyiben érvényes 
síbérlettel rendelkező felnőttel együtt síelnek. Donovalyban úgy döntöttünk, hogy szakítunk ezzel a tradícióval, az 
idei szezontól nálunk 8 éves korig síelhetnek ingyen a gyermekek! Ez az ajánlat akkor érvényes, ha a kísérő felnőtt 
3-7 napos síbérletet vásárol.  
Amennyiben a felnőtt kísérő 3 naposnál rövidebb síbérletet vásárol, az ingyenes gyermek síbérlet 6 éves korig 
vehető igénybe. A teljes szezonra szóló síbérlet esetén is 6 éves korig lehet ingyen síelni. 
 

Síeljen, ameddig csak kedve tartja! 
A tavalyi szezonban nagyon pozitív fogadtatása volt az egész napos síbérlet 7 órás síbérlettel való 
helyettesítésének. A 7 órás bérlet mellett kínálunk „órás“ (2, 3, 4, 5 és 6 órás) síbérleteket rugalmas feltételekkel, 
melyek érvényessége a sílift kapukon történő első belépéssel indul. Korábban az egész napos síbérlet 8.30-tól 
15.30-ig, január közepétől 16.00-ig volt érvényes. 
Ha a valaki később érkezett, akkor is az egész napos bérletet fizette, rövidebb síelésért. Az új 7 órás jeggyel ha 
valaki például 9.15-kor érkezik, akár 16.15-ig is síelhet. 
  
A tavalyi sikerre való tekintettel idén is folyamatosan, megszakítás nélkül üzemeltetjük a „Négyüléses” és a P2 
Záhradište felvonókat 8:30 - 21:00 között.  Azaz este sem kell abbahagyni a síelést, egész nap folyamatosan 
síelhetünk. Így a rugalmas bérletekkel a síelőknek lehetősége nyílik, hogy kombinálják a nappali és az esti síelést. 
Ha például 13.45-kor kezd valaki síelni, a 7 órás bérlettel akár este 20.45-ig síelhet Zahradiste-n! Természetesen 
továbbra is van lehetőség csak esti síelésre bérletet venni aminek az érvényessége 16.00-21.00-ig tart. 
Az idei szezonban NEM emeltük a bérlet árakat, minden bérlet ára megegyezik a tavalyival! 
 

Közép-Európa legnagyobb gyermek FUNPARKJA 
A Gyermek FUNPARK Donovaly ideális hely a síelés megtanulására – Mistrikyben, a Nová Hoľa és Zahradište 
pályarendszerek között található. A Patty Ski eredeti 2 500 m2-es területét még közel 10 000 m2-el növeltük 
2011. decemberében, amivel egyből a gyermek síparkok legnagyobbjai közé került és Európa második legnagyobb 
gyermek síparkja lett. A FUNPARK-ban 9 db Sunkid varázsszőnyeg (futószalagos gyermek sífelvonó) segíti, hogy 
a gyermekek sokkal gyorsabban, félelem nélkül, játékosan tanuljanak síelni. Továbbá van egy motoros síkörhinta, 
ami szintén nagy segítség a síoktatásban. A gyerekek a síoviban már 3 éves kortól tanulhatnak síelni, és főleg nekik 
ill. a teljesen kezdőknek nyújt jelentős segítséget a varázsszőnyeg és a „síkörhinta”. 
 



Minden nap 12.00-kor mindenkit szeretettel várunk az egyedi „Show on Snow” előadásra, sok játékkal, 
vidámsággal, majd egy felejthetetlen „motoros szán-vonatozással” zárjuk a programot. Ember nagyságú Dodo, 
Lulu, Brumik és „PARK SNOW egér” szórakoztatják a gyerekeket.  
Foglalás és rendelés egyenesen a szállodák recepcióján! 
 

FUNPARK árlista  
 
 

jegy típus / időszak 
... – 2015. dec. 25 – 2016. jan. 7 ... 2015. dec. 26 – 2015. jan. 6 

 

Belépőjegy 

  

Belépőjegy 

 1 óra 6.00 € 7.00 € 

2 óra 10.00 € 11.50 € 

1 nap  13.00 € 15.00 € 

 
 

Donovaly – sífutóknak is!   
A sífutás kedvelőit is nagyszerű sífutópályákkal várja Donovaly. 2 „cross-country” sífutópálya áll rendelkezésre: 
Polianky-Močiarov és Donovály-Šachtička. A folyamatosan karbantartott pályák teljes hossza 18,4 km.  Hétvégére 
a pályák mindig korcsolyázó stílusra vannak előkészítve.  
A sífutópályák új térképéhez ingyenesen hozzáférhetnek a helyi infócentrumban, vagy a www.parksnow.sk 
weboldalon a  "térképek" menüpont alatt. 
 
 

A legjobb snowpark Donovalyban található – Riders Park Záhradište 
 
A PARK SNOW Donovalyban üzemel a legjobb* snowpark Szlovákiában (*a www.boardlife.sk és www.freeskier.sk 

weboldalak felmérései alapján). A mi célunk és a teljes kiszolgáló „csapat” célja, hogy 
a központot a szezon elején mihamarabb megnyissuk és folyamatosan karbantartsuk. Az 
utóbbi két szezonban a RIDERS PARK Donovaly mindig az elsőként megnyíló Szlovák park 
volt. A parkban 3 ugrató és 12 akadály található, melyeket a szezonban időnként 
változtattunk, újabb és újabb kihívás elé állítva a snowboardosokat. Minden szezonban új 
akadályokkal készülünk, mint pl. az előző szezonban a zenés CHILL OUT ZÓNA. 
  

 A Riders Park Záhradište a 2015/2016 síszezonban is felkészülési központja lesz az akrobatikus síelés és 

a szlovák  snowboard válogatottnak. 

 
A snowparkról minden információ megtalálható a www.riderspark.sk weboldalon. 
 
 
 
 

Egész napos síelés főszezonban felnőtteknek már 17,50 €-tól! 
 
PARK SNOW Card vendégkártya – Vegyék kézbe 
üdülésüket! 
 
 
Mi az a PARK SNOW Card? 
 A PARK SNOW Card vendégkártyát már az előző 
szezonokból ismerik a hozzánk látogatók. A vendégek tudják 
mi mindenre használhatják a kedvezmény kártyát amit 
partner szálláshelyeinken kapnak, minimum 2 éjszakás 



tartózkodás esetén. A kártyával sok szolgáltatást nagyon kedvező áron kapnak. A vendégeknek a vendégkártyáért 
2,20 Eurót kell fizetni. Bónuszként a kártyához egy „klasszikus” képeslapot is ajándékozunk, melyet feladhat vagy 
ajándékként megtarthat a vendég.  
A legattraktívabb kedvezmények, melyeket a kártyával kaphat: 
- kedvezmény 3- napos és 6- napos síbérletekre a PARK SNOW Donovalyban 
- kedvezmények sí és snowboard felszerelések kölcsönzésekor, valamint sí és snowboard iskolákban és 
aquaparkokban  
- további információkat kedvezményeinkről a  www.parksnow.sk weboldalon találhatnak 
 
A PARK SNOW Card vendégkártya a kulcsa a Donovalyn és Szlovákia szerte lévő partnereinknél eltöltött tökéletes 
üdülésnek.  
 
Hogyan juthatnak hozzá a PARK SNOW Card vendégkártyához? 
 A kedvezményekre jogosító vendégkártyát síközpontunkba való érkezése előtt a szállásadónál rendelheti 
meg, melyet a recepción, vagy az infócentrumban vehet át. A kártya típusa függ a Donavalyban töltött éjszakák 
számától is, más típusú kártyát biztosítsunk rövid tartózkodás esetén (2-4 éjszaka) és más típusút hosszabb 
tartózkodás esetén (5-7 éjszaka). A kártya ára 2,20 EUR (Áfával együtt ). A vendégkártya igénylés feltétele, hogy 
minimum 2 éjszakára foglaljon szállást partnereinknél. Természetesen, minden vendég (6 éves kortól), megkapja 
a saját kártyáját, így mindenki élvezheti a kártyával járó kedvezményeket! 
 
 
 
Hogyan működik a PARK SNOW Card vendégkártya?  
 Egyszerűen! Csak vigyék magukkal kártyájukat és igazolják vele magukat partnereinknél, majd élvezzék ki 
a vele járó kedvezményeket! Minden PARK SNOW CARD elfogadóhely matricával van ellátva, ezenkívül az 
elfogadóhelyek listája megtekinthető a www.parksnowcard.sk weboldalon. 
További információk a www.parksnowcard.sk weboldalon. 
 
 
Információs rendszerek  
 
 Minden téli szezon újabb fejlesztéseket hoz a DESKLINE információs és foglalási rendszerünkben (IRS), ez 
alól ez az év sem kivétel.  
 

A tavalyi fejlesztéseknek köszönhetően nem csak nekünk az oldal fenntartójának, de a szállásadók és 
a vendégeik dicséretét is elnyerte. 

A legfontosabb változtatás a rendszerben, hogy változott a szolgáltatások szerkezetének a designja 
(pihenés, wellness, éttermek, adrenalin, stb.) mert korábban csak a szállás rész látszott. Az eseménynaptárt 
szintén átdolgoztuk, ez lett az egyik legfontosabb eleme az IRS-nek. A legfontosabb, hogy ezentúl az 
eseménynaptárról egyből e-jegyet lehet foglalni a különböző eseményekre, vagy e-foglalást készíthetünk egyéb 
szolgáltatásokra (masszázs, szauna, sí iskola, stb.). Biztosak vagyunk benne, hogy tetszeni fog az internetes 
vásárlás kedvelőinek, különösen, hogy hamarosan felhasználóbarát e-boltunkban ajándékokat is lehet majd 
vásárolni az IRS rendszeren keresztül. Az IRS szállásfoglaló részén újdonsággal is találkozhatunk, vendégeink 
„akciós ajánlatok” részen kedvezményesen foglalhatnak, mint pl. last minute, first minute. 

A technikai felépítése továbbra is alkalmassá teszi az oldalt, hogy akár kisebb monitorokon, tableten vagy 
telefonon használjuk. 

 
 

8-órás síbérlet 
 

A 8- órás síbérlet azok számára alkalmas, akik szeretik élvezni szabadságot és nem szeretik 
lekötni magukat egy szezonbérlet megvásárlásával, gyakori látogatói síközpontunknak, de nem síelnek egész nap. 
A sílift kapun történő első átlépéskor 1 óra kerül levonásra a síbérletből, ez idő alatt a síbérlet tulajdonosa 
korlátlan számban csúszhat le a sípályán és használhatja a sífelvonót. 



Ha az első óra elteltével újra már nem lép át a beléptető kapun, akkor a kártyán még 7 óra marad, melyet 
bármikor felhasználhat nappali vagy esti síelésre. A következő óra a beléptető kapukon való újabb átlépéskor 
kerül levonásra, az első átlépéstől számított 60 perc eltelte után.  
 
Példa:  

8:25-kor megérkezek a központba és veszek egy 8 órás síbérletet. Első alkalommal 8.31 kor léptem át a beléptető 

kaput. Ebben a pillanatban teljes órát von le a rendszer egészen 9.31- ig . A további lesiklásokat pl. 8:44, 9:05, 

9:18, 9:29- kor hajtom végre. Utána úgy döntök, hogy tartok egy kis szünetet és elmegyek a Husky bárba. 

A bérleten még mindig 7 teljes óra áll a rendelkezésemre. 11.40 kor újra elkezdek síelni és egy újabb óra kerül 

levonására 12.40-ig. Csak egyszer siklok le , mert találkozok az egyik ismerősömmel, aki meghív ebédre. Ebéd után 

már nem megyek vissza síelni, tehát még 6 óra marad a síbérletemen, melyet hasonlóképpen bármikor 

felhasználhatok, még akár aznap is, esti síelésre.  

 
A 8 órás bérlet átruházható, nincs ellátva névvel és fotóval. A bérleteket bármikor lehet használni – akár 
nappali, akár esti síelésre a teljes 2015/2016 síszezonban. 
 

 
További attrakciók PARK SNOW Donovalyban 

- Ingyenes korcsolyapálya  
- Riders park - snowpark  
- Gyerek PATTY SKI Funpark gyerek programokkal  
- 18,4 km sífutópálya 
- „Hó ejtőernyőzés”, kutya- és lovas szánok  
- tobogános bob pálya (csak a nyári szezonban üzemel) 

 
 
 

 
 

Elérhetőségek 
PARK SNOW Donovaly  
Telefon: +421-48-4199-881 
E-mail: info@parksnow.sk 

www.parksnow.sk 
 

Infocentrum Donovaly 
Szállásfoglalás: 
+421-48-4199-900 
 info@infodonovaly.sk 

 
Írta: 
Ing. Miroslav Dobrota - marketing manager PARK SNOW Donovaly 
Petra Pondelíková - Inforcentrum iroda vezetője - INFO DONOVALY, s.r.o. 
2015 október 

 
 
 


