
Villa Gloria



Villa Gloria

 Moderne zariadené ubytovanie v 
súkromí ktoré prešlo kompletnou 
rekonštrukciou pred zimnou 
sezónou 2013.

 Nachádza sa v atraktívnej lokalite 
priamo pri zjazdovke Záhradište v 
pešej dostupnosti do centra 
Donovál.

 V ponuke dvojlôžkové, trojlôžkové 
a štvorlôžkové izby. Niektoré izby 
majú balkón.

 Celková kapacita je 39 lôžok.



Vybavenie izieb

 Kúpeľňa, sprcha 

 WC 

 Bezdrôtové pripojenie na internet 

 LCD televízor

 Satelit

 Sušič vlasov 

 Posteľná bielizeň 

 Uteráky, osušky

 Manželská posteľ / jednolôžko

 Niektoré izby majú balkón 



Dvojlôžková izba DeLuxe

 Izba pre pohodlný 
odpočinok dvoch osôb. 

 Pozostáva z predsiene so 
šatníkovou skriňou, 
manželskej postele a 
LCD televízora. 

 Súčasťou každej izby je  
sociálne zariadenie. 

 Rozloha izby je ±16 m2. 



Trojlôžková izba Premium

 Moderne zariadená izba 
ponúka ubytovanie pre 2 až 
3 osoby. 

 Skladá sa zo vstupnej časti s 
nástenným vešiakom a 
zrkadlom a hlavnej časti, 
ktorú tvorí manželská 
posteľ, samostatné lôžko, 
šatníková skriňa a LCD 
televízor. 

 Súčasťou každej izby je  
sociálne zariadenie. 

 Rozloha izby je ±20 m2. 



Štvorlôžková izba Superior

 Najpriestrannejšia izba so 
samostatným balkónom a 
výhľadom na hory pre 2 až 
4 osoby.

 Skladá sa z predsiene so 
šatníkovou skriňou a 
vešiakom a obývacej časti, 
ktorú tvorí manželská 
posteľ, 2 samostatné lôžka, 
stolík a LCD televízor. 

 Každá izba má vlastné 
sociálne zariadenie.

 Rozloha izby je ±35 m2. 



Spoločenská miestnosť

 Súčasťou ubytovacieho zariadenia je spoločenská miestnosť s krbom a detským kútikom, 
vhodná na usporiadanie rodinných osláv, spoločenských podujatí, firemných akcií alebo 
školení. Miestnosť je vybavená digitálnym projektorom, plátnom a LCD televízorom.

 Zabezpečujeme tiež cateringové služby podľa požiadaviek. 



Bar

 V suteréne ubytovacieho zariadenia sa nachádza samostatný 
bar vhodný na večerné rozhovory či sledovanie televízie pri 
pohári dobrého vína alebo čapovaného piva.

 Súťaživé typy sa určite potešia stolnému futbalu, ktorý 
ideálne preverí vaše tímové schopnosti.



Wellness Villa Gardenia

 Užite si relax v našom partnerskom wellness centre
apartmánového domu Villa Gardenia. K dispozícii máte 
saunový svet s fínskou, parnou a infra saunami a vírivku. To 
všetko v privátnej atmosfére pre max. 8 – 12 ľudí. Celé 
wellness si môžete rezervovať len pre seba a svojich blízkych či 
priateľov a nebudete nikým rušení.


