
Lyžiarske stredisko Chopok Juh je súčasťou najväčšie-
ho lyžiarskeho strediska na Slovensku – Jasná Nízke 
Tatry. Rozpätie nadmorskej výšky v stredisku je 1080 
– 2024 m n.m. a celkové prevýšenie predstavuje 944 
metrov. Obe strany Chopku sú prepojené lanovkou,  
a tak aj návštevníkom strediska zo strany Horehronia sa  
otvárajú brány do najväčšieho lyžiarskeho strediska na 
Slovensku v Jasnej. Stredisko ponúka 46 km upravených 
zjazdoviek rôznych náročností, vhodných pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých 
lyžiarov. V stredisku sa nachádza 29 km zasnežovaných zjazdoviek a podľa aktuálnych 
podmienok premáva až 30 lanoviek a vlekov. Stredisko ponúka 46 km upravených 
zjazdoviek rôznych náročností.  
  
Horská chata sa nachádza na úpätí horského masívu Nízkych Tatier v lokalite  
Chopok – juh,  v nadmorskej výške 1020 m.  

4 izby majú vlastnú kúpeľňu a WC, zvyšné izby sú vybavené umývadlom 

a  na každom poschodí sa nachádzajú sociálne zariadenia.  

Kapacita: 60 lôžok.

recepcia s denným barom a reštauráciou, sherpa bar,  spoločenská 

miestnosť s TV,  stolný futbal, stolný tenis. V chate sa môžete bezplatne 

pripojiť na Wi-Fi.

SŠ 
112 €
135 €

V cene je zahrnuté: ubytovanie, plná penzia, 
strava 3x denne, na 13 žiakov 1 dozor 
zdarma.

5 dní / 4 noci
6 dní / 5 nocí

ZŠ
109 €
123 € 
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Skipas:  9 € /  študent / deň - ZŠ, SŠ. 

Na 10 detí 1 dospelá osoba zdarma.



Hotel Mýto je situovaný v srdci Nízkych Tatier, kde majú milovníci zimných športov 
na výber zo 4 kvalitných lyžiarskych stredísk s dobrým vybavením pre začiatočníkov 
ako aj pokročilých lyžiarov.
SKI CENTRUM MÝTO sa nachádza na južnej strane Nízkych Tatier v nadmorskej 
výške 595 m.n.m.  Má 5 lyžiarskych tratí s celkovou dĺžkou 2 500m a s prevýšením 
300m. K dispozícii je 4- sedačková lanovka, lyžiarska škola a škôlka, ski servis, poži-
čovňa, umelé zasnežovanie v celkovej dĺžke 2,5 km, nočné lyžovanie, záchranná 
služba. Všetky lyžiarske trate sa denne upravujú najmodernejšou technikou.

Hotel sa nachádza v krásnom prostredí Národného parku Nízke Tatry, v Bystrianskej 
doline. Hotel svojim hosťom poskytuje vkusne zariadené izby, príjemné prostredie, 
pre oddych a zábavu športovú halu, wellnes.

vkusne zariadené 2, 3 lôžkové izby a apartmány, všetky izby sú vybavené 

vlastným sociálnym zariadením, kúpeľňou, rádiom, televízorom, miniba-

rom, telefónom a trezorom. 

Kapacita hotela: 106 lôžok.

reštaurácia, štýlová koliba, kongresové sály, salónik, bar.

Multifunkčná športová hala, stolný tenis, biliard, golfový trenažér, squash, 

frolbal, speedminton.  

3 sauny, parný kúpeľ, masážny bazén, jacuzzi. 

SŠ 
120 €
138 €

V cene je zahrnuté: 
ubytovanie, plná penzia, strava 3x denne, skibus,  
1x jacuzzi, na 13 žiakov 1 dozor zdarma.

5 dní / 4 noci
6 dní / 5 nocí

ZŠ
120 €
138 € 
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Celodenný lístok na vleky: 5 €/deň/žiak – ZŠ

                                                           6 €/deň/žiak – SŠ
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