
Prečo využiť exkluzivitu wellness chaty Zázrivá?

Wellness chata Zázrivá a okolie
Wellness chata Zázrivá patrí medzi privátne chaty s kapacitou až pre 9 osôb. Táto chata sa
nachádza v rozprávkovom historickom prostredí, kde sa dokonca natáčali známe slovenské
filmy, akými sú Perinbaba, Jánošík či Tisícročná včela. Tieto filmy boli natočené najmä z
dôvodu prírodných krás a rôznych zaujímavostí tejto dedinky (Havrania, Lanovka Vrátna,
Jánošíkove diery), na ktoré máte dokonalý výhľad z našej wellness chaty.

Okolie tejto krajiny tvoria vrchy s výškou viac ako 1 603 m.n.m.. Aj keď tu zima trvá ako
obyčajne 6 mesiacov, sezóna pritom trvá po celý rok. V okolí sa okrem hôr nachádza až 8
lyžiarskych stredísk, pričom najbližšie z týchto stredísk je Ski centrum Kozinec, ktoré je od
wellness chaty vzdialené iba 1,5 km. Najvzdialenejším lyžiarskym strediskom od chaty
Zázrivá je SKIPARK Kubínska hoľa, a to vo vzdialenosti 20 km.

Zopár metrov od chaty si na svoje prídu aj vášniví hubári či cyklisti. Bohaté lesy s
množstvom jedlých húb pokrývajú celé okolie wellness chaty Zázrivá. Okolie taktiež
disponuje aj množstvom vyznačených cyklotrás, vďaka čomu si tak viete dokonale spestriť
pobyt na našej chate v Zázrivej.

Jedinečná wellness chata Zázrivá
Zážitky z pobytu na našej chate si určite uchováte dlhodobo vo svojej pamäti. Luxusná
drevená chata s nadštandardným vybavením v Zázrivej vám ponúka jedinečné momenty
prežité v kruhu celej rodiny a to za prijateľné ceny. Vybavenie v rámci nadštandardnej izby
predstavuje napríklad 65” TV (160 cm uhlopriečka), elektrický krb, umývačka riadu, práčka,
sušička, kávovar, vysávač, minibar, mini kuchynka, hygienické potreby a luxusný drevený
nábytok.

Exteriér chaty tvorí fínska vonkajšia sauna, ochladzovacie jazierko a Jacuzzi (42°C), čím sa
snažíme klientom vyhovieť počas celého roka. Dostatočný pobyt vo vždy čistej vode, ktorú
pravidelne kontrolujeme a udržiavame hygienicky čistú, dokáže posilniť imunitu a zrelaxovať
myseľ, za čo vám vaše zdravie určite poďakuje.

Vonkajšie posedenie je tvorené z rímskeho ohniska, grilu a piecky (ideálne vybavenie
napríklad na kotlíkový guláš), ale aj rôznymi (nielen) detskými atrakciami v podobe
šmýkľaviek či hojdačiek.

V rámci pobytu na našej chate Zázrivá ponúkame jazdenie na koni, ale aj s tým spojené
odborné poradenstvo a výučbu správnej starostlivosti o kone, čo uričte využijú nielen vaše
ratolesti, ale aj dospelí. Kontakt s koňmi je veľmi uznávanou formou dokonalého relaxu, čo
opäť dodáva tejto malebnej dedinke pokoj, radosť a nezabudnuteľné zážitky. Samotná jazda
na koni prebieha v našej novootvorenej privátnej jazdiarni, vďaka čomu si jazdu na koni
vychutnáte neobmedzene a za akéhokoľvek počasia.



Výhody wellness chaty Zázrivá
● pokojné prostredie
● kontakt s koňmi, ktorý je zdraviu prospešný
● chata vhodná aj pre rodiny s deťmi
● vhodná destinácia ako pre jazdcov, tak aj cyklistov
● chata je pravidelne udržiavaná v hygienickej čistote
● priateľské ceny s priateľským prístupom

Starostlivosť je pre nás prvoradá
A práve preto u nás nájdete nielen čisté prostredie s koňmi, ale aj dokonale čistú chatu, na
čo využívame dezinfekciu ozónom. Kompletnú dezinfekciu vykonávame prostredníctvom
ozónového generátora, pomocou ktorého v priebehu asi 2 hodín zničíme všetky baktérie,
plesne a vírusy vrátane Covid-19. Sterilné prostredie, čistá voda a krásy prírody sú
dokonalými faktormi, prečo sa rozhodnúť pre pobyt práve na našej chate Zázrivá.

Klientom sa za každých okolností snažíme vyhovieť, preto sú pre nás charakteristické
vlastnosti, akými sú ústretovosť, priateľský a najmä ľudský prístup, cenová dostupnosť a
dostupnosť čo možno najväčšieho počtu atrakcií pre malých aj veľkých.

Viac informácií o našom cenníku či aktuálne prebiehajúcich akciách nájdete na našej
stránke.

https://www.wellnesschata-zazriva.sk/
https://www.wellnesschata-zazriva.sk/

