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miejscowość uzdrowiskowa położona w Tatrach Niskich otoczona prze-
piękną doliną.
Cudowna okolica z przepięknymi trasami spacerowymi. Jedną z naj-
większych atrakcji regionu jest zwiedzanie Demianowskich Jaskiń w po-
bliskiej Demianowskiej Dolinie.
W najbliższej okolicy znajdują się wyciągi narciarskie, trasy biegowe, 
szkółka narciarska, wypożyczalnia nart, ski serwis. 
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położony przy głównej drodze w odległości ok. 500 m od basenów ter-
malnych. 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2 os. z tel., radio oraz łazienką z możliwo-
ścią dostawki - kalkulacja na pokoje economy. 
Do dyspozycji gości: kawiarnia, jadalnia, sauna, bilard, plac zabaw 
dla dzieci, winda, drink bar, na ogrodzonym terenie znajduje się duży 
parking, miejsce na ognisko, kantor i tenis stołowy. 
W cenie: 1x/ pobyt gratis wstęp na kryty basen termalny lub na 
otwarte kąpielisko Termal Raj w H. MAJ, WiFi. 
BONUSY: 30% zniżki na kryty lub odkryty basen termalny w H. MAJ 
Liptovski Jan, 30% zniżki do WELLNESS Centrum w H. TRIGAN - Strb-
skie Pleso, 20% zniżki na kręgle w H. HUTNIK - Tatranske Matliare, 30% 
zniżki do AquaRelax w H. TITRIS – Tatrzańska Łomnica 
Informacje dodatkowe: Opłata za psa oraz za niewykorzystane 
miejsce w pokoju 32 PLN /dzień, pokoje 1-osobowe bez dopłaty. 
Dzieci do lat 3 bez świadczeń – gratis. PROMOCJA !! – 1 dziecko do 
lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju 
– GRATIS. Pokoje „economy” – przed remontem, pokoje „standard” 
po remoncie za dodatkową dopłatą 9,50 zł/ os/ noc. Pobyty - 7 nocy, 
minimum 2.

ZIMA – obiekt nieczynny

Hotel „DUMBIER”** 
LIPTOVSKI JAN 
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http://www.karpatia.pl/liptovski-jan/dumbier-hotel-.html

