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STARY, NOWY, GÓRNY, DOLNY – leżą na południowej stronie Wysokich 
Tatr u stóp Slavkovskiego szczytu. NARTY: Stary Smokovec: trasy zjazdo-
we ilość/długość: 6/4,4 km, ilość wyciągów/kolejek linowych: 5/1, wyso-
kość nad poziomem morza: 1017-1480 m n.p.m.
UZDROWISKO NOVY SMOKOVEC – kompleks uzdrowiskowy składający 
się z obiektów sanatoryjnych: H. „PALACE”, San. „BRANISKO”, H. „PALACE 
GRAND”, leczy się tu głownie choroby dróg oddechowych, astmy, aler-
gie. W odległości ok. 300 m znajduje się centrum Starego Smokovca 
oraz stacja kolejki elektrycznej łączącej tatrzańskie miejscowości m.in. 
Tatrzańska Łomnica, Strbskie Pleso oraz Poprad. Dolna stacja kolejki to-
rowej na Hrebienok znajduje się w odległości ok. 200m (możliwość jazdy 
na nartach oraz trasa saneczkowa).
Centralna restauracja znajduje się w budynku „PALACE”, baza zabiego-
wa , basen ze słoną wodą (nieczynny w niedziele) i WELLNESS CENTRUM 
(sauna fińska, sauna parowa, aromaterapia, solna inhalacia, infrasau-
na, jacuzzi, kąpiel Kneipp’a – czynne w wybrane dni) znajdują się w bu-
dynku „BRANISKO”. W odległości ok 300 m znajduje się KOLIBA góralska 
serwująca potrawy kuchni regionalnej.
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Hotel „ATRIUM”***
SMOKOVCE
położony w Nowym Smokovcu, w odległości ok. 300 m od dolnej stacji 
kolejki na Hrebienok, za hotelem znajduje się mały wyciąg narciarski Ja-
kubkova Luka. 
Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych typ TWIN, 2-os. z moż-
liwością dostawki, pokoje DE LUX (2-os sypialnia i część wypoczyn-
kowa), pokoje studio dla 4 osób (2 pokoje – łożko małżeńskie i 2 po-
jedyncze łożka) – wszystkie z łazienką, suszarka, TV Sat, telefon, sejf, 
WiFi, większość z balkonami. 
Do dypozycji gości: restauracja, stylowa winoteka z możliwością 
degustacji, sala konferencyjna na 200 osób, kręgielnia, bolard, tenis 
stołowy, piłkarzyki, przechowalnia i wypożyczalnia sprzętu narciar-
skiego, kącik dziecięcy, programy animacyjne dla dzieci i dorosłych 
w sezonie. WELLNESS i AQUA 4 ELEMENTS  (gratis dla Gości hotelo-
wych) – WELLNESS dla osób powyżej 16 roku życia – jacuzzi, sauny 
parkowe, sauny fińskie, basen chłodzący, tepidarium możliwość do-
kupienia masaży, limfodrenaż, zabiegi kosmetyczne z marka Sothys 
Paris, AQUA – basen ze zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci, dziecięce zjeż-
dżalnie. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 6 bez świadczeń GRATIS, łó-
żeczko dla dziecka gratis. Opłata za niewykorzystane łożko w pokoju 
44,-zł/ noc. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1 Eur/ os/ dzień. 
Możliwość dokupienia obiadokolacji – 65,-zł/ dorosły, 48,-zł/ dziecko 
6-12. Pobyty minimum 2 noce
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http://www.karpatia.pl/smokovce/atrium-hotel.html

