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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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nowoczesny, położony w centrum Strbskego Plesa
Zakwaterowanie: 80 apartamentów, wszystkie z łazienkami, TV 
SAT, bezpłatnym dostępem do Internetu, sejfem, telefonem, anek-
sem kuchennym, niektóre są także przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych ruchowo. Apartamenty „comfort” 2 x łóżko + 2 x do-
stawka, kominek, apartamenty „clasic” 2-osobowe z możliwością 1 
dostawki.
Do dyspozycji gości: sala kongresowa na 150 osób w pełni wypo-
sażona (audio-video), WELLNESS (sauna fińska, infra sauna, jacuzzi, 
prysznice masażowe), możliwość dokupienia masaży – info na recep-
cji, przestronny kącik zabaw dla dzieci (możliwość zamówienia opie-
kunki do dziecka – info na recepcji obiektu), restauracja, cafe bar „Ti-
fany”. Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne są klimatyzowane. 
Informacje dodatkowe: Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne 
są klimatyzowane. W hotelu obowiązuje zakaz palenia papierosów. 
Dzieci do lat 6 bez świadczeń GRATIS. 
Możliwość dokupienia obiadokolacji: 69,-zł / dorosły, 34,-zł / dziecko 
6-12 lat. Opłata za pobyt z psem: 15 Eur/ doba. Monitorowany par-
king gratis, możliwość wynajęcia garażu: ok. 9 Euro/ doba. Drzewo 
do kominka ok. 5 Eur/ 1 wkład. Taksa klimatyczna w wysokości ok. 1 
euro/ osoby/ dzień płatna na miejscu. Obowiązkowa dopłata do balu 
sylwestrowego: 415,-zł / dorosły; 230,-zł/ dziecko 6-12 lat; dopłata do 
Wigilii 135,-zł/ dorosły; 80,-zł/ dziecko 6-12 lat. Pobyty min. 2 noce

Hotel „CROCUS”**** 
STRBSKE PLESO  

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

CROCUS

SLOCRO

 „CROCUS”  
CENA za 1 noc 08.05-15.06.18 15.06-23.09.18 23.09-31.10.18 31.10-02.11.18 02.11-21.12.18

DOR/APT2/1P 287 356 327 389 309
DOR/DOS/1P 60 90 90 90 60

DZ(6-12)/DOS/1P 35 60 60 60 35
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/strbske-pleso/crocus-hotel.html

