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Hotel „FIT FUN” ***  
HARRACHOV 

położony przy wyciągu i trasie narciarskiej, ok. 10 minut pieszo od cen-
trum Harrachova.
Zakwaterowanie: ok. 590 miejsc w pokojach 2, 3, 4 osobowych z ła-
zienkami, TV SAT, telefonem, sejfem, dostępem do internetu Wi-Fi.
Do dyspozycji gości: SPA i Wellness Centrum z basenem, saunowym 
światem, szeroka gama zabiegów SPA), siłownia i fitness, Bowling Bar 
(na ok. 60 miejsc, kręgielnia - 2 tory, bilard), restauracja z letnim ta-
rasem, sale konferencyjne (wyposażenie multimedialne), kącik zabaw 
dla dzieci, szkółka narciarska, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i 
sportowego, serwis narciarski i snowboardowy, tenis stołowy.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu w godz. 10.00-20.00, 
tenis stołowy i kącik zabaw dla dzieci, dostęp do Internetu Wi-Fi.
W cenie pobytu świątecznego: 4 noce, 2 posiłki dziennie, kolacja wi-
gilijna w ramach jednej obiadokolacji, basen, Wellness i fitness – wolny 
wstęp podczas całego pobytu.
Informacje dodatkowe: taksa klimatyczna 30,-czk/os./dzień płatna 
na miejscu przy zakwaterowaniu. Dzieci do 3 lat GRATIS – bez świad-
czeń. Dzieci do 12 lat na dostawce z min. 2 osobami pełnopłatnymi 
w pokoju – zniżka wg cennika. Opłata za niewykorzystane łóżko 50% 
ceny os. dorosłej. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - 
200,-czk/noc. Parking niestrzeżony: 100,-czk/noc/ w okresie zimowym 
15.12-31.03, w sezonie letnim bez opłat. Opłata za psa – 200,-Czk/noc. 
Wstęp do Wellness – 300,-czk/90 min/os., fitness 150,-czk/60 min/os. 
Dopłata do obiadokolacji: 60,-zł/os.dor/dzień, 48,-zł/dziecko 6-12 lat/
dzień, 37,-zł/dziecko 3-6 lat/ dzień. Pobyty - min. 3 noce, ferie 7 nocy.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

FIT FUN

CZEFITF

„FIT FUN” 
CENA ZA 1 NOC 01.10-21.12.22

DOR/2,3,4/1P 187
DZ(3-6)/3,4/1P 125

DZ(6-12)/3,4/1P 165
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/harrachov/fit-fun-hotel.html
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jedna ze znanych czeskich miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowych 
leżących w Karkonoszach, przy granicy z Polską (dawne przejście gra-
niczne Harrachov-Jakuszyce).
LATO: w centrum wiele sklepów z pamiątkami, kryształami z lokalnej 
Huty Szkła, restauracji, pizzerii, a także minibrowar i łaźnie piwne oraz 
atrakcje dla aktywnych - Wodospad rzeki Mumlavy, Muzeum Górnictwa 
z 1000-metrową sztolnią, bowling, kolejki linowe, korty tenisowe, squ-
ash, trasy turystyczne, rowerowych (ponad 100 wytyczonych szlaków), 
pole do mini golfa, spływy Jizerą (najwyższy poziom wody na wiosnę), 
skoki na bungee, szkółki parolotniarstwa, skałki wspinaczkowe oraz jaz-
da konna, tor saneczkowy i Monkey Park.
ZIMA: Čertova hora (Czarcia Góra) - kompleks skoczni narciarskich 
Čertak o punktach konstrukcyjnych K-120 i K-90 oraz mamucia K-185. 
Możliwość skorzystania z wyciągów krzesełkowych (na Certovą Hore 
- 4 nartostrady i Ryzoviste - 3 nartostrady, trasy sztucznie dośnieżane, 
doskonale przygotowane), wypożyczalnie sprzętu sportowego, szkółki 
narciarskie, snowboardowe. Miejscowość jest także dużym ośrodkiem 
narciarstwa biegowego (ok. 30 km tras).

HARRACHOV


