
Słowacja - Donovaly - obóz narciarski 
 
DONOVALY - centrum 

narciarskie położone na przełęczy 

na wysokości 980 m n.p.m. 

pomiędzy pasmami Vielkiej Fatry 

i masywu Niskich Tatr. Bogata 

infrastruktura wyciągów w 

Donovalach pozwala na obsługę 

aż 14.100 osób w ciągu godziny. 

To prawdziwy raj dla zwolenników białego szaleństwa dlatego centrum to otrzymało 

najwyższy, bo pięciogwiazdkowy znak jakości. Sezon narciarski trwa tu aż 120 dni, ze 

średnią grubością pokrywy śniegowej 40 cm. Codziennie wieczorem pracują tu ratraki, aby na 

rano stoki były idealnie przygotowane do jazdy.  

- 15 wyciągów nieopodal obiektu, 

- oświetlone stoki - umożliwiają jazdę wieczorną, 

- oszczędzasz czas nie dojeżdżając do stoków. 

 

Program 

 

Obóz narciarski 12-18 lat 

Program obozu obejmuje 6 dni zajęć na stoku. Zajęcia odbywają się w grupach dla 

początkujących oraz dla zaawansowanych. Trasy narciarskie w Donovalach są doskonale 

przygotowane i dostosowane dla narciarzy o różnej skali umiejętności. Do wyboru jest aż 19 

tras zjazdowych, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zakwaterowanie w centrum 

narciarskim pozwala cieszyć się naśnieżanymi stokami przez cały dzień, a oświetlone trasy 

umożliwiają również wieczorne szusowanie. Nieopodal obiektu jest do dyspozycji 15 

wyciągów (objętych jednym karnetem), z tego najdłuższa kolejka 1.309 m, pokonuje różnicę 

poziomów 445 m. Pozostałe wyciągi mają od 100 do 800 m długości. Łączna długość tras 

narciarskich to około 11 km, z czego około 7 km jest sztucznie naśnieżanych. Więcej 

informacji oraz mapa wyciągów na: www.parksnow.sk. Po zajęciach na stoku zaproponujemy 

ciekawy program wieczornych animacji, wyjścia na basen lub na kręgielnię. 

 

Przykładowy program 

 
» przejdź do galerii 



Dzień 1: Przyjazd do Donovaly, zakwaterowanie. Spotkanie organizacyjne. Omówienie zasad 

i regulaminów obowiązujących na stoku i w trakcie pobytu. Sprawdzenie sprzętu 

narciarskiego. Wieczór integracyjny. 

Dzień 2: Wyjście na stok. Prosty sprawdzian umiejętności i podział na grupy według stopnia 

zaawansowania, w tym na zajęcia od podstaw. Po powrocie nauka podstaw serwisowania 

sprzętu narciarskiego (czyszczenie, smarowanie, konserwacja). Wieczór karaoke. 

Dzień 3: Jazda na nartach na stokach Novej Holi. Dla wytrwałych jazda wieczorna lub 

wyjście na dyskotekę. 

Dzień 4: Jazda na nartachj. Dla chętnych wyjście na kryty basen lub kręgle. Wieczorna gra 

terenowa. 

Dzień 5: Jazda na nartach. Dla chętnych wyjazd fakultatywny do centrum handlowego w 

Bańskiej Bystrzycy (komunikacją miejską). Wieczór karaoke. 

Dzień 6: Jazda na nartach. Dla chętnych wyjście na bilard. Dla wytrwałych jazda wieczorna. 

Dzień 7: Zajęcia na stoku podsumowujące nabyte umiejętności. Wieczór pożegnalny z 

dyplomami i nagrodami. 

Dzień 8: Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

 

 

Program fakultatywny 

 

- wyjście na basen - ok. 8 EUR, 

- kręgielnia - ok. 10 EUR, 

- wyjazd do Bańskiej Bystrzycy (komunikacja miejska) - ok. 8 EUR, 

- dyskoteka - 5 EUR, 

- wyjazd na baseny termalne - ok. 30 EUR (przy odpowiedniej liczbie chętnych). 

 

Zakwaterowanie 

 

7 noclegów w Vesel SKI - hostelu zlokalizowanym w centrum narciarskim Donovaly, pokoje 

4, 5-osobowe z łazienkami (ew. łazienka w segmencie na 2 pokoje). Obiekt posiada 

restaurację, narciarnię. Najbliższe wyciągi znajdują się ok. 300 m od obiektu. Najwyższy 

punkt ośrodka znajduje się na 1.361 m n.p.m., natomiast najniższy punkt ośrodka jest na 917 

m n.p.m. W Donovalach znajduje się serwis i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, sklep, 

poczta, kryty basen. 



Świadczenia 

 

Wyżywienie: śniadania, jednodaniowy lunch i kolacje. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 

przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu. Kuchnia regionalna - słowacka. 

 

Transport: autokar turystyczny. 

 

Ubezpieczenie: Signal Iduna. 

 

Opieka wychowawcy, konsultacje instruktora. 

 

Informacje praktyczne 

 

Każdy uczestnik musi obowiązkowo posiadać i używać kask ochronny.  

Należy zabrać paszport lub dowód osobisty.  

Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja 15 EUR, która jest zwracana w dniu wyjazdu, o 

ile nie zostaną wyrządzone szkody.  

Cena nie obejmuje dopłat za transport z miast podanych w planie podróży.  

Cena karnetu 6-dniowego: ok. 90 EUR (do lat 18) + kaucja za skipass ok. 3 EUR. Powyżej 18 

lat ok. 135 EUR. Wypożyczenie sprzętu 

narciarskiego lub snowboardowego: ok. 80 EUR (6 dni). Ciepły posiłek na stoku: 5-8 EUR. 

Rekomendujemy wyrobienie Europejskiej Karty Zdrowia.  

Prosimy o podpisanie bagażu oraz sprzętu narciarskiego. 

Terminy i ceny Słowacja - Donovaly - obóz narciarski     (skrót: DONOVALY VESEL NARTY PAX FB)
 

Nr grupy Data Cena      

OSDN0114 14.01 - 21.01 1399 zł   1249 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

OSDN0121 21.01 - 28.01 1399 zł   1249 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

OSDN0128 28.01 - 04.02 1399 zł   1249 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

OSDN0204 04.02 - 11.02 1399 zł   1249 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

OSDN0211 11.02 - 18.02 1399 zł   1249 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

OSDN0218 18.02 - 25.02 1399 zł   1249 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


