
Prší, prší… 

AKTIVITY PRIAMO NA CHATE 

Vychutnajte si chvíle rodinnej pohody priamo na chate pri niektorej z hier, ktoré sme pre Vás prichystali: Activity, 
Jánošík, Kocky, Poker, Domino.... alebo využite suterén chaty, ktorý čaká na Vaše športové výkony.  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COUNTRY SALOON BELÁ  

Toto je tá správa skrýša pred dažďom, ak ste milovník country atmosféry, bowlingu, biliardu a zábavy.... len 10 
min. autom od chaty  www.countrybela.sk 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KÚPANIE, RELAX, MASÁŽE 

1)Relaxačné centrum Terchovec - je priamo v Terchovej, 
nájdete tam plavecký bazén, vírivku, 2 jacuzzi, sauny, 
občerstvenie, mini-bowling, športovú halu, halu na squash    
www.terchovec.eu 

 
 
 

2) Hotel Rozsutec - je situovaný vo Vrátnej a ponúka komfortný 
wellness s úžasným výhľadom na hory priamo z bazéna  
www.hotelrozsutec.sk 

http://www.countrybela.sk
http://www.terchovec.eu
http://www.hotelrozsutec.sk


3) Aqua Relax Dolný Kubín – iba 30 min. autom od chaty a ste 
tam – tešte sa na plavecký bazén, rekreačný bazén s rôznymi 
atrakciami pre deti, tobogán,  sauny, občerstvenie     
www.aquakubin.eu 
 

 

4) Žilinská mestská plaváreň – cesta tam trvá len 25 min. Pre 
plavcov je celoročne otvorený 50 m krytý bazén, v lete aj 2 x 50 m 
vonkajšie bazény, sauna, solárium, reštaurácia, tobogány,... 
www.plavarenzilina.sk 
 
 
 

5) Spa Aphrodite – termálne kúpele Rajecké Teplice sú 
postavené v antickom štýle a od chaty ste tam autom za 
40 min., Doprajte si relax vo vnútornom horúcom a 
plaveckom bazéne, sauny, masáže, individuálne procedúry, 
ale aj super večerné kúpanie pod holým nebol vo 
vonkajších bazénoch www.spa.sk 
 
 

 

 
6) Thermal park Bešeňová – vnútorné aj vonkajšie bazény 
vhodné na relax a hlavne zábavu pre rodiny s deťmi za každého 
počasia, a len hodinka autom z chaty  www.besenovanet.sk 
 
 

 
7) Tatralandia – množstvo vonkajších a vnútorných bazénov,  
Ostrov pirátov z Karibiku, Keltský saunový svet, Wellness 
paradise, Funpark Tatralandia, animačné programy pre Vaše deti, 
1 hod. 20 min.  www.tatralandia.sk 

 
  

8) Village resort Hanuliak - luxusný wellness a spa 
program 10 min. autom z chaty. 
www.resorthanuliak.sk 
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