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duży, komfortowy hotel, położony niedaleko kolejki linowej na Snieżkę.
Zakwaterowanie: 135 pokoi, wszystkie z łazienkami, TV sat, telefo-
nem, łączem internetowym, głównie 2 osobowe niektóre z możliwo-
ścią dostawki oraz pokoje rodzinne 4 osobowe – 2 pokoje 2 osobowe 
połączone wewnętrznymi drzwiami – dla rodzin max. 2 osoby do-
rosłe + 2 dzieci do 15 lat. Możliwe rodzinne zakwaterowanie – cena 
jak w pokoju rodzinnym 4 os. – 2 oddzielne pokoje 2 osobowe obok 
siebie bez wewnętrznych drzwi. Na zapytanie za dodatkowa opłatą 
apartamenty 2 osobowe oraz pokoje superior. 
Do dyspozycji gości: 3 restauracje, 3 bary tematyczne, własna cukiernia 
oraz taras letni, widokowy SKY CLUB 18 na najwyższym piętrze hotelu, 
kręgle, tenis stołowy, squash, ricochet, masaże, zabiegi wellness, dobrze 
wyposazona wypożyczalnia sprzetu sportowego (w zimie sprzęt narciarski 
i skiserwis, w lecie rowery i Nordic Walking), kącik zabaw dla dzieci oraz ba-
sen, sauna, siłownia, jacuzzi, Internet Wi-Fi – GRATIS dla gości hotelowych.  
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo. 
Hotel przyjmuje zwierzęta domowe – dodatkowa opłata 350,-Czk/
noc, parking strzeżony dodatkowo płatny 100,-Czk/noc. Łóżeczko 
dla dziecka gratis - konieczna wcześniejsza rezerwacja. Dostawki tyl-
ko dla dzieci do 15 lat. Dopłata do pokoju SUPERIOR (na wyższych 
piętrach, z widokiem na góry, misa owoców na powitanie w pokoju, 
szlafrok, hotelowe pantofle, woda, zestaw do kawy i herbaty w trak-
cie całego pobytu.) - 46,-zł/os./noc. 
ZIMA (09.12.2022-31.03.2023): W okresie 23.12-17.03 – skibus do 
centrum narciarskiego oraz program animacyjny dla dzieci i doro-
słych – GRATIS. 1 dziecko do 3 lat w pokoju 2 osobowym z 2 os. peł-
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PEC POD ŚNIEŻKĄ CZEHORPS

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
HORIZONT

„HORIZONT”
ZIMA

09.12-21.12.22 
min. 4 noce 

7=6, 5=4

21-26.12.22 
5 nocy 

01-12.01.23 
min. 5 nocy, 

7=6

26.12.22-
01.01.23 

6 nocy

15-27.01.23 
min. 5 nocy 

7=6

27.01-
25.02.23 

min. 6 nocy

25.02-
18.03.23 

min. 6 nocy

18-31.03.23 
min. 4 noce 

7=6

DOR/2/2P 438 586 754 598 676 624 468
DZ(3-10)/DOS/2P 220 295 378 299 338 312 234

DZ(10-15)/DOS/2P 310 412 529 420 475 439 329
DOR/4/2P 546 736 --- 750 --- --- 586

DZ(2-6)/4/2P 275 368 --- 375 --- --- 295
DZ(6-15)/4/2P 385 517 --- 525 --- --- 412

DOR/1/2P 650 915 --- 940 --- --- 705
ceny podane w PLN

nopłatnymi, z wyżywieniem, bez osobnego łóżka – GRA-
TIS. Dzieci2-15 lat w pokoju rodzinnym – zniżki zgodnie z 
cennikiem – min. 2 pełnopłatne osoby w pokoju. Obowiąz-
kowa dopłata do kolacji wigilijnej 240,-zł/os.dor., 140,-zł/
dziecko 3-10 lat. Obowiązkowa dopłata do sylwestra 690,-zł/
os.dor., 399,-zł/dziecko 3-10 lat. Możliwość zakupienia skipa-
sów w hotelowej recepcji. Dla gości hotelu gratisowa karta 
rabatowa na atrakcje w Pecu pod Śnieżką i w Velkej Upie

http://www.karpatia.pl/pec-pod-sniezka/horizont-hotel.html
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Zakwaterowanie: 135 pokoi, wszystkie z łazienkami, TV sat, telefo-
nem, łączem internetowym, głównie 2 osobowe niektóre z możliwo-
ścią dostawki oraz pokoje rodzinne 4 osobowe – 2 pokoje 2 osobowe 
połączone wewnętrznymi drzwiami – dla rodzin max. 2 osoby do-
rosłe + 2 dzieci do 15 lat. Możliwe rodzinne zakwaterowanie – cena 
jak w pokoju rodzinnym 4 os. – 2 oddzielne pokoje 2 osobowe obok 
siebie bez wewnętrznych drzwi. Na zapytanie za dodatkowa opłatą 
apartamenty 2 osobowe oraz pokoje superior. 
Do dyspozycji gości: 3 restauracje, 3 bary tematyczne oraz taras 
letni, widokowy SKY CLUB 18 na najwyższym piętrze hotelu, kręgle, 
tenis stołowy, squash, ricochet, masaże, zabiegi wellness, dobrze 
wyposazona wypożyczalnia sprzetu sportowego (w zimie sprzęt 
narciarski i skiserwis, w lecie rowery i Nordic Walking), kącik zabaw 
dla dzieci oraz basen, sauna, siłownia, jacuzzi, Internet Wi-Fi – GRATIS 
dla gości hotelowych.
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo. Ho-
tel przyjmuje zwierzęta domowe – dodatkowa opłata 450,-Czk/noc, 
parking strzeżony dodatkowo płatny 100,-Czk/noc. Łóżeczko dla 
dziecka gratis - konieczna wcześniejsza rezerwacja. Dostawki tyl-
ko dla dzieci do 15 lat. Dopłata do pokoju SUPERIOR (na wyższych 
piętrach, z widokiem na góry, misa owoców na powitanie w pokoju, 
szlafrok, hotelowe pantofle, woda, zestaw do kawy i herbaty w trak-
cie całego pobytu.) - 50,-zł/os./noc. Dla gości hotelu gratisowa karta 
rabatowa na atrakcje w Pecu pod Śnieżką i w Velkej Upie.
LATO (01.04-18.11.23): 
1 dziecko do 3 lat w pokoju 2 osobowym z 2 os. pełnopłatnymi, z wy-
żywieniem, bez osobnego łóżka – GRATIS. Dzieci 2-15 lat w pokoju 
rodzinnym – zniżki zgodnie z cennikiem – min. 2 pełnopłatne osoby 
w pokoju. W okresie 01.07-31.08 – animacje dla dzieci i dorosłych. 
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PROMOCJE
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„HORIZONT” 
LATO

CENA ZA 1 NOC

31.03-05.04.23, 
10-28.04.23 

min 3 noce, 7=6

05-10.04.23, 
26-31.10.23  
min. 4 noce

28.04-30.06.23  
30.09-26.10.23 
31.10-18.11.23  

min. 3 noce, 
7=6

30.06-27.08.23 
min. 4 noce, 

7=6

27.08-30.09.23 
min. 3 noce 

7=6

DOR/2/2P 382 422 386 476 402
DZ(3-10)/DOS/2P 192 212 194 238 201

DZ(10-15)/DOS/2P 269 297 272 334 282
DOR/4/2P 440 479 442 584 460

DZ(2-6)/4/2P 220 240 221 293 230
DZ(6-15)/4/2P 310 336 310 410 322

DOR/1/2P 422 459 423 523 440
ceny podane w PLN
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niewielka, górska, malownicza i wypoczynkowa miejscowość, położona w Kar-
konoszach u stóp Śnieżki, w dolinie rzeki Upa, posiada doskonałe warunki do 
uprawiania sportów. W mieście zlokalizowana jest siedziba Karkonoskiego Par-
ku Narodowego oraz muzeum ekologiczne Karkonoszy. Położenie miejscowości 
sprawia, że panują tu specyficzne warunki klimatyczne, a liczne szlaki turystycz-
ne, spacerowe i trasy rowerowe, urządzenia rekreacyjne (wyciąg krzesełkowy, 
korty tenisowe, squash) sprzyjają wypoczynkowi oraz uprawianiu sportów. 
ZIMA: największy we wschodniej części Karkonoszy ośrodek narciarski i jeden 
z najpopularniejszych w Czechach. Kolejką linową można stąd wjechać na naj-
wyższy szczyt Republiki Czeskiej - Śnieżkę, skąd rozciąga się przepiękny widok 
na całe Karkonosze. Ośrodek oferuje jedną 4-os. krzesełkową kolejkę linową, 9 
wyciągów o przepustowości 9520 osób na godzinę, około 9 km przygotowywa-
nych tras zjazdowych o różnym stopniu trudności, regularnie przygotowywaną 
trasę biegową - ‘magistralę Karkonoską’. W godzinach wieczornych czynne są 
3 wyciągi narciarskie, sztucznie oświetlone, z których trasa zjazdowa Javor jest 
najdłuższym i najlepiej oświetlonym stokiem w Czechach. Miłośnicy snowboar-
dingu mogą skorzystać z olbrzymiego funparku.
LATO: raj dla turystyki pieszej, górskiej, rowerowej - w Karkonoszach wyznaczo-
no ok. 400 km tras o zróżnicowanym stopniu trudności, w miejscowości znaj-
duje sie dolna stacja krzesełkowego wyciągu na Śnieżkę, stąd rozpoczyna się 
także wiele tras doskonale oznakowanych. Dla dzieci - i nie tylko - Happy Hill 
- park linowy z licznymi atrakcjami i możliwościami aktywnego spędzenia cza-
su (wypożyczalnia rowerów górskich, terenowych rowerów - górskie hulajnogi, 
Nordic Walking), RELAX PARK dla rodzin z dziećmi oraz dla aktywnych sportow-
ców (sztuczny tor saneczkowy, zjeżdżalnie, trampoliny, ściana wspinaczkowa 
i wiele innych atrakcji), DUL KOVARNA - 2 trasy poprowadzone podziemnymi 
jaskiniami; możliwość jazdy quadem po torze i w terenie,  Sportcentrum Hotel 
Horizont – basen z przeciwprądem, jacuzzi, sauna, solarium, ricochet, squash, 
tenis ziemny i stołowy, fitness, spinning. 
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