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największy i najczęściej odwiedzany ośrodek narciarski w Tatrach Wy-
sokich.
SKI CENTRUM PARK SNOW–trasy zjazdowe ilość/długość: 9/7,36 km, 
ilość wyciągów/kolejek linowych: 3/3, wysokość nad poziomem morza: 
1376-1860 m n.p.m., przepustowość: 6000 osób/godz. oraz ponad 20 
km tras do uprawiania narciarstwa biegowego. Całkowita długość tras 
zjazdowych wynosi 7,36 km. Nowością jest nowa, 6-miejscowa kolejka 
linowa i trasa zjazdowa Furkotka o długości 1200 + 600 m.
W Ośrodku znajduje się najwyżej położona, sztucznie śnieżona trasa 
narciarska na Słowacji, pozostałe trasy są również sztucznie zaśnieżane. 
Jest również serwis narciarski, wypożyczalnia nart i szkółka narciarska.
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położony w odległości ok 2 km od SKI Centrum Strbskie Pleso (w sezonie 
zimowym gratis Skibus)
Zakwaterowanie:  w pokojach 2 osobowych,  pokoje 2-osobowe LUX z 
możliwością 2 dostawek, wszystkie z łazienką, interaktywna TV, Internet, 
telefon, minibar, sejf. 
Do dyspozycji Gości: restauracja, lobby bar, bar z parkietem ta-
necznym, winoteka, angielski salonik z kominkiem, siłownia, SKI sy-
mulator, GOLF symulator, bezpłatne wypożycznie kijków do Nordic 
Walking, WELLNESS CENTRUM (gratis dla gości hotelowych) – 20 m 
basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, basen chłodzący, lodowe wiadro, 
kąpiel Kneipp’a, SAUNOWY ŚWIAT – sauna eukaliptusowa, fińska, in-
frasauna, turecka, ziołowa, tepidarium, relaks bar, na tarasie hotelu 
jacuzzi z widokiem na tatrzańską przyrodę (za opłatą). Dodatkowo 
w hotelu znajduje się salon kosmetyczny, fryzjer, przechowalnia ro-
werów i nart, kącik dziecięcy, sztuczna sciana wspinaczkowa czynna 
w lecie. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 4 bez świadczeń gratis. W ce-
nie napój na powitanie, parking. Taksa klimatyczna ok. 1 Eur/ os/ noc 
dodatkowo płatna. Możliwość pobytu z psem – opłata 35 Eur/ noc. 
Możliwość dokupienia obiadu: 87,-zł/ dorosły. Obowiązkowa opłata 
za Wigilię – 363,-zł/ dorosły; 216,-zł/ dziecko (4-13). Minimum pobytu 
2 noce, Wielkanoc min. 4 noce. 
PAKIET WELLNESS – min. 2 noce, 2 posiłki dziennie, przy pobycie 
min. 4 noce od 02.01.2017 1x/ gratis korzystanie z zewnętrznego ja-
cuzzi, nieograniczone korzystanie z Wellness Centrum. 

Wellness Hotel „BOROVICA”****  
STRBSKE PLESO 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
BOROVICA

„BOROVICA” 
CENA za 1 noc 

WELLNESS

01.10-21.12.17 30.06-01.10.17 
21-26.12.17

2-3 noce 4-6 nocy min. 7 nocy 2-3 noce 4-6 nocy min. 7 nocy

DOR/2/2P 358 345 326 410 397 379
DOR/2/2P LUX 432 418 399 484 470 452
DOR/DOS/2P 263 263 263 263 263 263

DZ(4-13)/DOS/2P 131 131 131 131 131 131
ceny podane w PLN

SLOBOR

http://karpatia.pl/q_s.phtml?szczegoly=1&ob_id=1365&pozycja=0

