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Hotel „SVORNOST” *** Wellness & Spa
HARRACHOV

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
SVORNOST

położony ok. 5 minut od centrum, ok. 10 min. od kolejki na Czarcią Górę 
(Certova hora).
Zakwaterowanie: posiada 125 pokoi 2-os., niektóre z możliwością 
dostawki, możliwość wykorzystania pokoju 2 os. dla 1 os - na zapyta-
nie - cena pokoju 1 os. Rodzinne zakwaterowanie: (2 osoby dorosłe 
+ 2 dzieci do 13 lat) 2 pokoje 2 osobowe obok siebie, bez wewnętrz-
nych drzwi, ceny dla dzieci ze zniżkami jak na dostawkach. Wszystkie 
pokoje maja własną łazienkę (WC, prysznic), TV SAT i telefon. 
Do dyspozycji gości: restauracja z barem i tarasem letnim, kryty 
basen (6,5 x 12,4 m) oraz dodatkowo płatne: gabinet masaży, sauna, 
tenis stołowy, masaże wodne, salon gier, siłownia, salon fryzjerski i 
kosmetyczny. 
W cenie każdego pobytu: wstęp na basen.
Informacje dodatkowe: Śniadania w formie bufetu, obiady dodat-
kowo płatne do wyboru z dziennego menu lub karty dań. Możliwość 
dokupienia obiadokolacji: 48,-zł/ dziecko 3-6 lat/dzień, 52,-zł/dziec-
ko 6-12 lat/dzień, 73,-zł/dziecko 13-17 lat/dzień, 81,-zł/os.dor./dzień. 1 
dziecko do 6 lat z 2 osobami pełnopłatnymi w pokoju GRATIS – po-
byt ze śniadaniem. Opłata za parking: ok.100,-Czk/auto/noc, opłata 
za psa - mała rasa: 300,-Czk/noc, duża rasa: 500,-Czk/noc.
Obowiązkowe dopłaty - 24.12 – kolacja wigilijna – 120,-zł/os., 31.12 – 
kolacja sylwestrowa – 160,-zł. Pobyty min.3 noce.

CZESVO

„SVORNOST” 
CENA ZA 1 NOC

02.02-20.03.23 
min. 3 noce,  

7=6

20.03-05.04.23 
min 3 noce, 

7=6, 5=4

05-10.04.23 i 
27-30.10.23 
min. 3 noce

10-28.04.23 i 
30.10-30.11.23 

min. 3 noce, 
7=6, 5=4, 4=3

28.04-01.07.23 i 
31.08-27.10.23 

min. 3 noce, 7=6, 
5=4

01.07-31.08.23 
min. 3 noce, 

7=6

DOR/2/1P 322 233 256 199 244 289
DOR/4/1P 355 267 289 232 278 322

DZ(6-13)/4/1P 126 96 103 82 99 115
DZ(13-18)/4/1P 302 225 245 196 235 272

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/harrachov/svornost-hotel-wellness-and-spa.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


