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PARK SNOW Donovaly 
 

 
 
 
Lyžovačka na Vianoce len za 10 €!  
 
 Aj tohtoročný začiatok lyžiarskej sezóny 2015/2016 sa na Donovaloch  bude niesť v duchu nízkych cien 
skipasov.  Až do 25. decembra 2015 (vrátane) je možné na Donovaloch lyžovať len za 10 € pri kúpe 7-hodinového 
(t.j. celodenného) skipasu. V predaji k dispozícii aj alternatíva skipasu na kratšiu lyžovačku. Lez 8€ zaplatíte,  ak 
vám stačí lyžovačka na 4 hodiny. Deti do 12 rokov lyžujú len za 8 € (7-hodinový), resp. 6€ (4-hodinový lístok).  
 

Lyžujte celú sezónu hoci aj každý deň len za 200 €! 
 
 Zakúpte si celosezónny skipas a brázdite zjazdovky na Donovaloch hoci aj každý deň! Jedinečná ponuka 
pre všetkých pravidelných návštevníkov je platná pre každého bez rozdielu veku až do 25. decembra 2015! Za 
rovnakú cenu je možné zakúpiť si aj prenosný 10-dňový lístok a striedať sa pri jeho využívaní napr. s kamarátmi 
alebo ostatnými členmi rodiny.  Výhodou kúpy sezónneho lístka je jeho platnosť aj počas večerného lyžovania, na 
rozdiel od prenosného 10-dňového lístka, ktorý je možné využiť len na lyžovačku počas dennej prevádzky lanoviek 
a  vlekov v čase 8:30 - 16:00.  
 

Na Donovaloch lyžujú zadarmo deti až do 8 rokov!  
 
 Takmer vo všetkých lyžiarskych strediskách na Slovensku si lyžovačku užívajú deti do 6 rokov v sprievode 
dospelej osoby s platným lyžiarskym lístkom zadarmo. Túto tradíciu však na Donovaloch tento rok rušíme a pre 
pobytových hostí, najmä rodiny s deťmi zavádzame možnosť získať bezplatný skipas pre deti až do dovŕšenia 8. 
roku života! Táto ponuka platí pri kúpe 3- až 7-dňových skipasov, kedy za skipas platia len len rodičia, príp. 
sprievodné osoby. 
 Hranica 6 rokov pre deti, ktoré nepotrebujú na lyžovačku skipas a lyžujú spolu s rodičom zostáva pri kúpe 
krátkodobých lyžiarskych lístkov - t.j. všetkých s platnosťou kratšou ako 3 dni. Takisto hranica 6 rokov je 
uplatňovaná aj pri kúpe celosezónneho skipasu. 
 

Lyžuj tak dlho, ako sa Ti páči! 
 
 S veľkým úspechom sa v minulej sezóne stretlo nahradenie celodenného skipasu 7-hodinovým lístkom. 
Okrem 7-hodinového lístka je možné zakúpiť aj ďalšie "hodinové" (2-, 3-, 4-, 5-, 6-hodinové) skipasy s flexibilnou 
dobou platnosti od prvého použitia na turnikete. Platnosť celodenného lyžiarskeho lístka bola fixná v čase 8:30 - 
15:30, resp. od polovice januára do 16:00. Ak klient  prišiel do strediska neskôr, za celodenný skipas zaplatili 
rovnakú cenu. So 7-hodinovým lístkom bude môcť lyžovať napr. od 9:15 do 16:15.  
 
 Taktiež v minulej sezóne sme zaviedli nepretržitú prevádzku 4-sedačkovej lanovky a vleku P2 na 
Záhradišti v čase 8:30 - 21:00, čo opäť lyžiari veľmi ocenili. Denné lyžovanie plynulo prechádza do večernej 
prevádzky. S flexibilnou platnosťou napr. 7-hodinového lístka majú lyžiari možnosť spojiť denné aj večerné 
lyžovanie, napr. ak začnú lyžovať o 13:45, lyžujú na Záhradišti až do 20:45! Samozrejme, stále je možné si zakúpiť 
aj lyžiarske lístky len na večerné lyžovanie, ktorých platnosť je už od 16:00 - 21:00. 
 
Ceny všetkých skipasov zostávajú oproti minulej sezóne nezmenené! 



 
Najväčší detský FUN PARK v strednej Európe  
 
 Detský FUNPARK na Donovaloch sa nachádza v časti Mistríky, v najvhodnejšej lokalite pre výučbu 
lyžovania - a to priamo medzi dvomi lyžiarskymi svahmi Nová hoľa a Záhradište. K 2500 m2 pôvodnej plochy FUN 
PARK-u Patty Ski pribudlo v decembri 2011 nových skoro 10 000 m2 čím sa zaraďuje spolu s vybavením do 
popredia detských parkov a je druhým najväčším svojho druhu v Európe. Vo FUN PARKU je k dispozícii 9 
posuvných pásov, pomocou ktorých sa deti naučia lyžovať oveľa ľahšie, bez strachu a hlavne zažijú pri tom veľa 
zábavy. Vo FUN PARKu nechýba ani karusel - kolotoč poháňaný motorom, ktorý je veľkým pomocníkom pri 
lyžiarskej výučbe. Deti sa učia lyžovať v lyžiarskej škôlke už od 3 rokov a práve pre deti, ktoré začínajú sú posuvné 
pásy najväčším pomocníkom.              
Každý deň o 12.00 pozývame všetky deti aj dospelých na jedinečnú "Show na snehu" s množstvom hier a zábavy a 
nezabudnuteľnú jazdu v snežnom vláčiku. Tešia sa na vás naši maskoti Dodo, Lulu, Brumík a myšiaci PARK SNOW.  
Rezervácie a objednávky priamo na recepcii ubytovacieho zariadenia! 
 

CENNÍK VSTUPOV DO FUNPARKU 
 

Typ lístka     /     obdobie 
... – 25.12.15 a 07.01.16 - ... 26.12.2015 – 06.01.2016 

 

Jednotné 
vstupné 

  

Jednotné 
vstupné 

 1 hodina 6,00 € 7,00 € 

1 hodina 10,00 € 11,50 € 

1 deň  13,00 € 15,00 € 

 

Donovaly aj pre bežkárov 
 
 Na Donovaloch si na svoje určite prídu aj vyznávači bežeckého lyžovania. K dispozícii sú 2 bežecké okruhy 
v okolí Polianky a Močiarov a trasa z Donovál až na Šachtičku. Celková dĺžka pravidelne upravovaných bežeckých 
trás je 18,4 km. Sú pripravované vždy pred víkendom pre korčuliarsky štýl.  
Novú mapu bežkárskych tratí je možné bezplatne získať v miestnom infocentre alebo si stiahnuť z webovej 
stránky www.parksnow.sk, sekcia "mapy". 

 

Najlepší snowpark na Donovaloch – Riders Park Záhradište 
 

V stredisku PARK SNOW Donovaly prevádzkujeme najlepší* snowpark na Slovensku (*podľa výsledkov 
ankety na portáloch www.boardlife.sk a www.freeskier.sk ). Našim cieľom a celej našej 
„crew“ je park čo najskôr na začiatku sezóny otvoriť a dennou údržbou ho udržiavať  
v najlepšom stave. V posledných dvoch sezónach bol  RIDERS PARK Donovaly vždy prvým 
otvoreným slovenským parkom.  
V parku sa nachádzajú zvyčajne 3 skoky a 12 prekážok, ktoré sa počas sezóny obmieňajú,  
aby bolo jazdenie v ňom stále výzvou. Každú sezónu pribúdajú do parku nové prekážky, 
v predminulej sezóne aj CHILLOUT ZÓNA s hudbou.  

 
Aj v tejto lyžiarskej sezóne 2015/2016 bude Riders Park Záhradište strediskom prípravy slovenskej 

reprezentácie v snowboardingu a akrobatickom lyžovaní.  
 

Všetky informácie o snowparku sú dostupné na webovej stránke www.riderspark.sk. 

 



Celodenná lyžovačka s PARK SNOW Card v hlavnej sezóne pre dospelú osobu už 

od 17,50 €!  
 
PARK SNOW Card  - Vezmite si svoju dovolenku do vlastných rúk! 
 

Čo je PARK SNOW Card? 

Produkt PARK SNOW Card je v našom stredisku známy už 

niekoľko sezón.  Hostia ho poznajú prostredníctvom karty, 

ktorú obdržali v partnerskom ubytovacom zariadení, pokiaľ 

sa ubytovali aspoň na 2 noci a mohli s ňou využívať služby 

za výhodnejšie ceny. Vydanie karty spoplatnené sumou 

2,20 EUR. Bonusom spolu s kartou je klasická poštová 

pohľadnica, ktorú môže hosť zaslať alebo si ponechať ako 

suvenír. 

 

Najatraktívnejšie zľavy, ktoré hosť získava s kartou: 

- zľavy na  3-dňový a 6-dňový skipas v stredisku PARK SNOW Donovaly 
- zľavy v požičovniach lyžiarskeho & snowboardového výstroja, lyžiarskych a snowboardových školách, 
akvaparkoch 
- ďalšie zľavy a ostatné výhody bližšie opísané na webovej stránke www.parksnow.sk 
 
PARK SNOW Card je kľúčom k získaniu plnohodnotného zážitku z dovolenky strávenej na Donovaloch,  ale aj u 

mnohých našich partnerov po celom Slovensku. 

Ako získať kartu hosťa - PARK SNOW Card? 

 Pobytovú kartu hosťa so všetkými jej výhodami získate na základe objednávky u svojho ubytovateľa pred 

príchodom do strediska. Záleží od dĺžky pobytu, pretože rozlišujeme pobytovú kartu pre krátkodobý pobyt (2-4 

noci) a pobytovú kartu pre dlhodobý pobyt (5-7 nocí). Samotnú kartu si prevezmete buď na recepcii zariadenia 

alebo v infocentre. Cena karty je 2,20 EUR (vrátane DPH). Podmienkou jej získania je, že sa ubytujete minimálne 

na 2 noci v partnerskom zariadení (zoznam je uvedený na www.parksnowcard.sk) a máte viac ako 6 rokov.  

Ako funguje karta hosťa - PARK SNOW Card? 

Jednoducho -  hosť kartu nosí stále so sebou a u našich partnerov - akceptačných miestach sa ňou preukáže a 

využíva jej výhody pri čerpaní skvelých zliav! Každý partner akceptujúci PARK SNOW Card má svoju prevádzku 

označenú nálepkou. Zoznam akceptačných miest je priebežne aktualizovaný a vždy je dostupný na 

www.parksnow.sk. 

Viac informácií na www.parksnowcard.sk  

Informačné systémy 
 
 Každú sezónu prinášajú tvorcovia nášho informačno-rezervačného systému Deskline (IRS) novinky, 
samozrejme ani tento rok tomu nie je inak. 
 Po rozsiahlom update IRS v minulej sezóne je tu niekoľko drobností, ktoré oceníme nielen my ako 
prevádzkovatelia, ale predovšetkým ubytovacie zariadenia a hostia. Najdôležitejšou zmenou IRS je prechod na 
novšiu verziu a zmena dizajnu v štruktúre služieb (relax, wellness, gastro, adrenalín,....), pretože doposiaľ v novom 
dizajne figurovala len ubytovacia časť systému. Zmena nastala aj v prevedení kalendára akcií, kde sme sa 
vzhľadom na Top doplnok rozhodli využívať IRS aj pre tento obsah informácií. Top doplnkom je možnosť e-



rezervácie vstupeniek na podujatie priamo v kalendári akcií alebo e-rezervácia vstupeniek na doplnkové služby 
(napr. masáž, saunu, skiškolu,....). Potešíme určite aj priaznivcov e-nakupovania, pretože pripravujeme nový 
prehľadnejší e-shop suvenírov, pre ktorý využijeme opäť IRS. V ubytovacej časti IRS pribudne nová služba „special 
deal“, ktorá zvýrazní výhodnejšie ceny ubytovania, ako napríklad last minute, first moment, ...... 
 Technická štruktúra stránky je naprogramovaná tak, aby bola optimálna aj pre menšie monitory, tablety, 
či mobilné telefóny, toto ostáva samozrejmosťou aj naďalej. 
 

8-hodinový výberový lístok (8-hodín zo sezóny) 
 
 8-hodinový výberový lístok je lístok vhodný pre všetkých, ktorí si chcú užiť slobodu a nechcú sa viazať 
kúpou časových lístkov a pri častejších návštevách nášho strediska nelyžujú celý deň. Prvým prechodom cez 
turniket sa odpočíta z lístka 1 hodina, počas ktorej môže majiteľ lístka uskutočniť neobmedzený počet jázd. Ak po 
uplynutí tejto hodiny už žiadny ďalší prechod cez turniket neuskutoční, na lístku zostáva 7 hodín, ktoré môže opäť 
ľubovoľne využiť v ktorúkoľvek dobu počas prevádzky dopravných zariadení v našom stredisku na dennom alebo 
večernom lyžovaní. Ďalšiu hodinu majiteľovi lístka odpočíta až prechodom cez turniket po uplynutí 60 minút od 
prvého prechodu cez turniket.  
Príklad. 
 Prichádzam do strediska, 8:25 si v pokladni kúpim 8-hodinový výberový lístok. Prvýkrát prechádzam cez 
turniket o 8:31. V tomto momente mi z lístka odpočíta celú jednu hodinu do 9,31. Ďalšie jazdy uskutočním napr. 
8:44, 9:05, 9:18, 9:29. Potom sa rozhodnem, že si urobím prestávku a idem do Husky baru. Na lístku mám stále k 
dispozícii ešte celých 7 hodín.  
Opäť lyžujem od 11:40 (bude mi odpočítaná druhá hodina do 12:40), urobím však len jednu jazdu a stretnem 
známeho, ktorý ma zavolá na obed. Po obede sa už na svah nevrátim, zostáva mi lístok so 6 hodinami, ktoré 
môžem využiť podobným spôsobom ktorýkoľvek iný deň, príp. ešte v rovnaký deň na večerné lyžovanie.  
 
8-hodinový výberový lístok je prenosný, nie je vystavený na meno a fotografiu majiteľa a 8 hodín z neho je 
možné čerpať ktorýkoľvek deň na dennom alebo večernom lyžovaní v priebehu celej lyžiarskej sezóny 
2015/2016.  

 
Ďalšie atrakcie v stredisku PARK SNOW Donovaly 
 

- bezplatná umelá ľadová plocha 
- Riders park - snowpark,  
- detský PATTY SKI Funpark s animačným programom pre deti 
- 18,4 km bežeckých trás 
- snowparagliding, psie a konské záprahy 
- tobogánová bobová dráha (v prevádzke len počas letnej sezóny) 

 
 

Kontakty 
Správa strediska 
PARK SNOW Donovaly  
Telefón: +421-48-4199-881 
E-mail: info@parksnow.sk 

www.parksnow.sk 

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

 
Vyhotovili: 
Ing, Miroslav Dobrota, marketingový manažér PARK SNOW Donovaly 
Petra Pondelíková, vedúca infocentra INFO DONOVALY, s.r.o. 
Október 2015 


