
 

Užite si váš pobyt, oddychujte s nami aktívne. 
Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť osobne na recepcii v Kolibe Liptov  

alebo na čísle 0945 44 55 44, radi vám pomôžeme, poradíme. 

 

 
 

 

 

23.- 25. august 2019 

Čaká nás slnečný víkend s teplotami do 28°C  

 

 

 

Pripravili sme pre vás TIP NA VÝLET DO BLÍZKEHO OKOLIA AJ PROGRAM AKO STRÁVIŤ 

VÍKEND U NÁS V GOTHALE. 

 

Pokiaľ máte chuť zašportovať si, neváhajte si požičať elektrobicykel (informácie na recepcii) 

a vyrazte do prírody. Trasy, ktoré vám odporúčame navštíviť nájdete na druhej strane programu 

alebo viac ich nájdete na webe.  

Ak sa rozhodnete stráviť deň s nami, v Gothale, program hier a zábavy je tu:  
 
 
 

PIATOK, 23.8.2019  
Meniny má Filip 

 
15:00 – 16:30  MAĽOVANIE NA TVÁR, na recepcii v Kolibe Liptov 
20:00 – 21:00  MINIDISCO v zasadačka Vodného sveta (sleduj navigačné tabule vo VS) 
21:00 – 22:00  KVÍZ PRE RODINY Skautský kvíz  vo Vlnke 
 
 

SOBOTA, 24.8.2019 
Meniny má Bartolomej 

 
10:00 – 12:00  My sme ranné neposedy – OUTDOOROVÉ HRY na ihrisku za Vlnkou 
13:00 – 14:30  Tvorivé dielne – REŤAZOVÉ HADY v priestoroch recepcie vodného sveta 
15:00 – 16:00  BILIARDOVÝ TURNAJ pre rodiny 
17:00 – 17:30  AQUAGYM vo vodnom svete 
20:00 – 21:00  MINIDISCO vo Vodnom svete 
21:00 – 22:00  TIK TAK, ČAS BEŽÍ – VEČERNÝ RODINNÝ PROGRAM vo Vlnke 
 

 

NEDEĽA, 25.8.2019 
Meniny má Ľudovít 

 

09:00 – 11:30  Behám, beháš, beháme - OUTDOOR HRY na ihrisku za Vlnkou 

12:00 – 13:00  TVORIVÉ DIELNE – čokoládové žabky v priestoroch recepcie vodného sveta 



   
 

Užite si váš pobyt, oddychujte s nami aktívne. 
Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť osobne na recepcii v Kolibe Liptov  

alebo na čísle 0945 44 55 44, radi vám pomôžeme, poradíme. 

 
 
 
CYKLOTÚRA 
Gothal Liptovská Osada – Magurka – a späť 

 

Dĺžka trasy: 29 km 
 
Z Gothalu vyrazte do susednej dediny Liptovská Lúžna. Pokračujete po asfaltovej ceste pozdĺž celej 

dediny v miernom stúpaní, ktoré na konci naberie na intenzite a následný výšľap na Prievalec dá zabrať. 

Trasa pokračuje príjemným zjazdom až do lokality Kapustisko, kde sa stretáva so zelenou cykloturistickou 

trasou. Odtiaľto pokračujete po asfaltovej ceste krátkym stúpaním až do osady Magurka. 

 

 

Ďalšie cyklotrasy v okolí Gothalu nájdete tu: 

 

 

 


