SŁOWACJA

JASNA POD CHOPOKIEM
najwyższe szczyty Niskich Tatr to Dumbier (2043 m. n. p. m.) oraz Chopok
(2024) co stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych
a w szczególności narciarstwa.
Najpopularniejsze narciarskie rejony Niskich Tatr to Jasna, Bystra -Tale i
Jańska Dolina, oferujące łagodne trasy narciarskie częściowo sztucznie
śnieżone, a trasy dla bardziej wymagających narciarzy można znaleźć
na zboczach Chopoka.
SKI JASNA: trasy zjazdowe ilość/długość: 29/35 km, ilość wyciągów/
kolejek linowych: 18/7, wysokość nad poziomem morza: 900-2004 m
n.p.m., przepustowość: 22935 osób/godz.
Największą atrakcją regionu są udostępnione do zwiedzania Jaskinia
Wolności i Lodowa należące do systemów Jaskiń Demianowskich

Zobacz
oferty z:
SK
CZ
PL

63

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SŁOWACJA

„CHALETS JASNA DE LUXE”****
ZAHRADKY
					
JASNA POD CHOPOKIEM
SLOCHA

położone tuż przy wyciągach SKI Zahradky
Zakwaterowanie: Składają się z budynku głównego, w którym znajduje
się centralna recepcja, wellness oraz apartamenty, do kompleksu należą
też wolno stojące luksusowe CHATKI, w których znajdują się po 2 odrębne apartamenty (można je połączyć wewnętrznymi drzwiami) oraz budynek apartamentowy. Zakwaterowanie w przepięknych 2-poziomowych
APARTAMENTACH (standard) – na piętrze znajdują się 2 sypialnie 2-osobowe, łazienka, na parterze znajduje się pokój wypoczynkowy z rozkładaną sofą (dostawka dla 1 dorosłego lub 2 dzieci), kominkiem (drewno
- zestaw startowy gratis), balkonem, TV, w pełni wyposażonym aneksem
kuchennym, WiFi, szlafrok, pantofle. Apartamenty (de Lux) – apartamenty umieszczone w budynkach z własnym wellnessem (za dopłatą)
Do dyspozycji gości: w każdym budynku znajduje się przechowalnia
sprzętu narciarskiego.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 6 bez łóżka GRATIS. Opłata za psa –
15 Eur/dzień. Miejsce parkingowe przy apartamentach. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1 Eur/ os/ dzień.
ZIMA – pobyty min. 2 noce, pobyt sylwestrowy min. 5 nocy, Wielkanoc min.
LATO - pobyty od 01.05.2018 - PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od
stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) *
SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *
Możliwość dokupienia wyżywienia 65,-zł / dorosły, 46,-zł / dziecko (6-12 latw H. GRAND Jasna lub w H. TRI STUDNICKY – dojazd we własnym zakresie).
Dopłata do apartamentu DE LUXE 184,-zł/ apt./ noc. Dzieci do lat 6 GRATIS na
wspólnym spaniu z rodzicami. Minimum pobytu 2 noce.
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LATO „CHALETS JASNA
DE LUXE” Zahradky
LATO CENA za 1 NOC
APT2/1P
APT4/1P
DOR/DOS/APT4/1P
DZ(6-12)/DOS//APT4/1P
ceny podane w PLN
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