
ZIMA
VIAC ATRAKCIÍ 

ZA MENEJ PEŇAZÍ

38. Hotel Tatrawest – Zuberec / www.tatrawest.sk
- 20% zľava na denné menu v reštaurácii Hotela Tatrawest
+421 435 395 210

39. Pizza Pub – Habovka 
- 10% zľava na stravovanie služby
+421 914 220 120 

40. Koliba Holica – Huty / www.kolibaholica.sk
- 10% zľava na reštauráciu (okrem denného menu, iba pri platbe v hotovosti)
+421 904 904 473

41. Hotel Park a Hotel Green - Dolný Kubín / www.citihotelpark.sk, 
       www.hotel-green.sk

- 10% zľava na reštauráciu (neplatí na obedové menu)
+421 435 811 111

42. Penzión Koliba - Dolný Kubín / www.penzionkoliba.sk
- 7% zľava na konzumáciu jedla okrem denného menu
+421 908 111 096

43. Holiday Park Orava - Dolný Kubín / www.hotelorava.sk
- 10% zľava s výnimkou akcií a penzií
+421 435 302 100

44. Pivovar a reštaurácia Kastelán - Oravský Podzámok / www.kastelan.beer
- 5% zľava na domáce pivo a reštauračné služby
+421 918 815 613

45. Penzión Príslop – Príslop / www.penzionprislop.sk
- 5% zľava na reštauračné služby
+421 905 848 622

46. Hotel Kultúra – Ružomberok / www.hotelkultura.sk
- Vernostný bonusový systém
+421 444 313 111

47. F1 Café – Námestovo, Tvrdošín / www.f1cafe.sk
- 15% zľava na všetky miešané alko a nealko nápoje
+421 902 939 902

REŠTAURAČNÉ SLUŽBY

48. Suveníry Pavol Janoštín – Zuberec / www.dar-suvenir.sk
- 10% zľava na všetok tovar okrem kníh (3 predajne)

49. White Star Sport – Zuberec 
- 10% zľava na tovar okrem zlacneného tovaru

50. Leginus vinum regum – Habovka / www.leginus.sk
- 10% zľava na víno, med a remeslo
+421 944 160 636

51. Penzión Villa Helia - Dolný Kubín / www.villahelia.sk
- 20 % zľava na unikátne zdravé BIO produkty 
  z topinambura Sunroot / www.sunroot.eu 
+421 911 222 806

52. Pisosport - Dolný Kubín / www.pisosport.sk
- 5% zľava na predaj tovaru
- 10 % na zapožicanie byi  a skialpovej vystroje
+421 907 827 264

53. Dušan Beláň – Nižná / www.fotograforava.sk
- 10% zľava na cenníkové služby
+421 905 747 623

54. Holiday Park Orava - Dolný Kubín / www.hotelorava.sk
- 10% zľava na prenájom 3 konferenčných miestností a priestorov
+421 435 302 100

55. Ski Zábava Hruštín - Hruštín / www.skizabava.sk
- 10 % zľava na prenájom konferenčnej miestností
+421 908 383 255

SLUŽBY A OBCHOD Regionálna karta zliav s balíkom služieb pre všetkých. Vstúpte do najsevernejšej časti 
Slovenska, ktorá dýcha tradičnosťou a najkrajšími prírodnými zákutiami s regionálnou 
kartou zliav OravaCard, na ktorú získate zľavy v najväčších kultúrnych atrakciách, 
lyžiarskych strediskách, aquaparkoch a ostatných partnerských zariadeniach cestovné-
ho ruchu na Orave

OravaCard je zľavová karta s 
čiarovým kódom a unikátnym 
číslom, ktorá umožňuje majiteľovi 
čerpať zľavy vyjadrené finančne, v 
percentách alebo formou bodové-
ho vernostného systému.

OravaCard môžete získať v predajných miestach, ktorými sú ubytovacie zariadenia a 
informačné centrá. Zoznam predajných miest nájdete na www.visitorava.sk.

OravaCard

Čo je Orava karta?

Kde získať kartu?

Platnosť regionálnej karty zliav je 
neobmedzená. Klaster si 
vyhradzuje právo na zmenu 
údajov, platný zoznam zliav 
nájdete na www.visitorava.sk

Platnosť OravaCard

Zmena zliav je vyhradená. Aktuálne zľavy sledujte 
na našej stránke www.visitorava.sk.



1. Meander Thermal Park – Oravice / www.aquaparkoravice.sk
- 10% zľava na celodenný vstup do Aquaparku 
   (zľava platí pri zakúpení akéhokoľvek skipasu či jazdy)
+421 435 504 601 

2. AquaRelax - Dolný Kubín / www.aquakubin.sk
- 10% zľava z Balíkov Rodina
- 20% zľava zo vstupného do Vodného sveta
+421 903 658 937 

3. Kúpele Lúčky, a.s. - Lúčky (okr. Ružomberok) / www.kupele-lucky.sk
- 25% zľava -  Vonkajšie bazény na 3 hodiny , Vitálny svet na 3 hodiny 
- 25 % - zľava Wellness na objednávku (zabezpečené súkromie platiacich 
   max.2 osoby + max. 3 deti do 14 rokov) 60 min. 
- 10 % zľava - Liečebné procedúry v novom BALNEOCENTRE
   (potrebné dopredu si telefonicky rezervovať)
- Zľavy neplatia cez sviatky
+421 444 375 645

4. Kemp Tília Gäceľ - Dolný Kubín / www.kemptilia.sk
- 2 € zľava na vstup do wellness pre neubytovaných hostí
+421 903 417 269

5. Hotel Belez - Dolný Kubín / www.belez.sk
- 10% zľava na použitie suchej sauny
- 20% zľava pri každej tretej návšteve suchej sauny
+421 907 724 930

6. Hotel Park a Hotel Green - Dolný Kubín / www.cityhotelpark.sk, 
     www.hotel-green.sk

- 10% zľava do wellness centra
+421 435 811 111

7. Holiday Park Orava - Dolný Kubín / www.hotelorava.sk
- Vstup do wellness s Orava card vo výhodných podmienkach pre hotelových hostí
+421 435 302 100

8. Penzión Michal – Zuberec / www.michal.sk
- 10% zľava na wellness (na objednávku)
+421 905 453 602

9. Hotel Tatrawest – Zuberec / www.tatrawest.sk
- 20% zľava na vstup do sauny Hotela Tatrawest
+421 435 395 210

10. Koliba JOSU – Zuberec / www.kolibajosu.sk
- 10% zľava na wellness
+421 435 395 133

11.Oravský háj Garden Hotel & Resort – Brezovica / www.oravskyhaj.sk
- 10% zľava na vstup do wellness
+421 435 393 781

12. Hotel Arman – Nižná / www.hotelarman.sk
- 20% zľava na wellness
- 20% zľava na masáže
+421 433 709 042

13. Hotel Beskydy – Sihelné / www.penzionbeskydy.sk
- 10 % zľava na wellness
+421 902 991 024

14. Penzión Zlatý Potok – Mútne / www.zlatypotok.sk
- 15% zľava na wellness
+421 902 991 010

15. Ski Zábava Hruštín - Hruštín / www.skizabava.sk
- 10 % zľava na wellness
+421 908 383 255

16. Penzión Villa Helia - Dolný Kubín / www.villahelia.sk
- 20% zľava na relaxačnú zónu – sauny, masážne lehátka (zabezpečené súkromie 
  platiacich max.2 osoby, potrebné vopred sa telefonicky objednať)
+421 911 222 806

AQUAPARKY A WELLNESS

33. Múzeum oravskej dediny – Zuberec / muzeum.zuberec.sk
- 1,00  € zľava zo základného vstupného pre dospelých
+421 435 395 149

34. Múzeum Oravakafe – Krušetnica / www.oravakafe.sk
- 0,50 € zľava – vstup na telefonickú objednávku
+421 948 527 957

35. Oravský hrad - Oravský Podzámok / www.oravskemuzeum.sk
- 20% zľava na základný okruh
+421 435 816 151

36. Oravská galéria - Dolný Kubín / www.oravskagaleria.sk
- 1,00 € zľava na vstup do všetkých expozícii a na výstavy v Župnom dome v 
Dolnom Kubíne
+421 435 863 212

37. Kino Mier – Trstená / www.trstena.sk
- 10% zľava na filmové predstavenia
+421 435 392 276

HISTÓRIA A KULTÚRA

SKI PARK  Kubinska Hoľa / kubinska.sk
- 5% zľavu z 1,2,3,4 dňových skipasov ( len z cien na pokladni v stredisku)
- 10% z 5,6,7 dňových skipasov ( len z cien na pokladni v stredisku)
+421 915 595 311

SKI CENTRUM BREZOVICA – Brezovica / www.oravskyhaj.sk
- 15% zľava na jedno a viacdenné skipasy
+421 907 883 777

Roháče - Spálena - Zverovka / www.tatrawest.sk
- 8% zľava na celodenný skipas
+421 435 395 210

Master SKi – Spálená - Zverovka / www.masterski.sk
- 10% zľava na výuku lyžovania
+421 948 494 205

Holiday Park Orava - Dolný Kubín / www.hotelorava.sk
- 10 % zľava na prírodné kĺzisko
+421 435 302 100

ORAWASNOW – Oravská Lesná / www.oravasnow.sk
- 10% zľava na 2 - a viac dňové skipasy
- 10% zľava na 2 - a viac dňové vypožičanie lyžiarskej vástroje
+421 918 975 414

 17. Escape Plan – Námestovo / www.escapeplan.sk
- 10% zľava na 1. - 3. miestnosť Escape plan
+ 421 915 040 555

ŠPORT A ADRENALÍN

18. Laser Game – Námestovo / www.lasergameno.sk
- 20% zľava na Laser Game Námestovo (nutnosť rezervácie)
+421 918 918 655

19. Lanová Dráha Tarzanka – Zuberec, Brestová / www.lanovadraha.sk
- 15 zľava na lanovú dráhu
+421 907 201 771

20. Jazda tankom – Podbieľ / www.penzionorava-adrenalin.sk
- pri jazde tankom získate 100% zľavu na šoférovanie alebo prevezenie svojich  
  príbuzných na historickom 40. ročnom pasáku (jazda len na objednávku)
+421 904 443 662

21. Paintball - Vyšný Kubín / www.paintballorava.sk
- 20% zľava na kompletnú výstroj
+421 908 942 620

22. Hotel Tatrawest – Zuberec / www.tatrawest.sk
- 20% zľava na požičanie horského bicykla
- 20% zľava ma tenisové kurty
+421 435 395 210

23. Koliba JOSU – Zuberec / kolibajosu.sk
- 10% zľava na bowling
+421 435 395 133

24. HOTEL OSOBITA - Zuberec, Zverovka / www.hotelosobita.sk
- zľava 20 % na bowling
- zľava 20 % na biliárd
+421 435 395 105

25. Hotel Arman – Nižná / www.hotelarman.sk
- 20% zľava na na bowling
+421 433 709 042

26. Holiday Park Orava - Dolný Kubín / www.hotelorava.sk
- 5% zľava na vstup do fitness
- 5% zľava na prenájom telocvične
- 5% zľava na prenájom bicyklov
- 10% zľava na športoviská v areáli 
   (tenis, volejbalové, basketbalové  a futbalové ihrisko)
+421 435 302 100

27. Penzión Villa Helia - Dolný Kubín / www.villahelia.sk
- 10% zľava na stolný tenis
+421 911 222 806

28. Penzión Beskydy – Sihelné / www.penzionbeskydy.sk
- 20% zľava na požičanie bicykla
+421 902 991 024

29. Oravský háj Garden Hotel & Resort – Brezovica / www.oravskyhaj.sk
- 10% zľava na jazdu na koňoch
+421 435 393 781

30. Cutting – Novoť / www.cutting.sk
- 10% zľava na vychádzku na koňoch na 1 hod. v hale
+421 908 625 961

31. Jánošíkov dvor – Zázrivá /www.janosikovdvor.sk
- 1,- € zľavu na hru Adventure golfu v hodnote 
+421 917 489 832

32. KINDERLAND – Námestovo -  /www.kinderlandno.sk
- 10 % zľava na základné vstupy
+421 918 990 098

ZIMA A HORY


