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centrum turystyczne Małej Fatry a tam duże centra narciarskie
NARTY–Vrátna Free Time Zone – drugi najlepszy ośrodek narciarski na 
Słowacji trasy zjazdowe ilość/długość: 16/14 km, ilość wyciągów/kole-
jek linowych: 13/2, wysokość nad poziomem morza: 600-1709 m n.p.m., 
przepustowość: 11098 osób/godz. Rodzice z dziećmi mają możliwość 
skorzystania z parku dziecięcego KIDS ZONE, ewentualnie ze szkółki 
narciarskiej i szkoły z pasem najazdowym SunKid. W Ośrodku Vrátna 
Free Time Zone znajdą miejsce dla siebie również miłośnicy uprawiania 
narciarstwa biegowego, ponieważ w ramach ośrodka znajduje się 22 
km starannie przygotowanych tras biegowych dla zwolenników tej dys-
cypliny sportu. W lecie słynne „Janosikowe Dni” i wiele atrakcji. 
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położony tuż pod skalistym masywem Boboty, na terenie Parku Naro-
dowego Mala Fatra. Wyciągi i trasy narciarskie znajdują się ok. 1- 4 km 
od hotelu (ok. 2 km ski centrum Vratna). Pomiędzy hotelem a stacjami 
narciarskimi kursuje autobus (dla gości hotelowych GRATIS). 
Zakwaterowanie: ok. 150 miejsc w pokojach po remoncie 2 osobo-
we oraz 2-osobowe LUX z możliwością dostawki (te pokoje mogą być 
również połączone wewnętrznymi drzwiami), wszystkie z łazienkami, 
TV, nowym wyposażeniem. 
Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja, kawiarnia, winiarnia, bar 
dzienny i nocny; siłownia, kryty basen (dla gości hotelowych – GRA-
TIS), fińska sauna – za opłatą, możliwość masaży, akupresury, termo-
terapii, letni taras z leżakami, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, wypoży-
czalnia rowerów, możliwość nauki jazdy konnej, spływu kajakowego 
po rzece, plac zabaw dla dzieci, kącik dziecięcy w hotelu, przechowal-
nia sprzętu narciarskiego, sejf. Parking niestrzeżony - gratis. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 6 – GRATIS bez łóżka (dopła-
ta za śniadanie 15,-zł/ dzień), możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dzieci do lat 3 – gratis. Opłata za psa: 9 Eur/ dzień. Taksa klimatyczna 
płatna na miejscu – 0,60 Eur/ os./ doba. Możliwość dokupienia obia-
dokolacji: 55,-zł/dor/ dzień, 37,- zł/dziecko 6-12 lat/dzień, 23,-zł / dziec-
ko <6. Pobyty – minimum 2 noce. 
UWAGA! Możliwość dokupienia skipassów – w zależności od długo-
ści pobytu / koszt 1 dnia skipassu. 2 noce/ 6 EUR; 3 noce/ 5 Eur; 4 noce 
/ 4 EUR; 5 nocy/ 3 Eur; 6 nocy/ 2 Eur; 7 nocy/ 1 Eur

Hotel „BOBOTY”  *** 
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SLOBOB

„BOBOTY” 
CENA  ZA 1 NOC 30.04-30.10.18

DOR/2/1P 162
DOR/2/1P LUX 189

DOR/DOS/1P LUX 108
DZ(6-12)/DOS/1P LUX 81

DOR/1/1P 189
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/terchova-vratna-dolina/boboty-hotel.html

