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bezpośrednio przy Centrum Narciarskim Strbske Pleso - wyciągi na Solisko 
i Interski, a także biegowe trasy narciarskie. 
Zakwaterowanie: pokoje po remoncie 2 – osobowe z możliwością do-
stawki wszystkie z łazienką, TV SAT, radio i telefonem. W odległości ok. 
70 m za hotelem znajdują się BUNGALOWY - 2, 3 osobowe z możliwo-
ścią dostawki, z łazienką (bungalowy w standardzie turystycznym 2*). 
W hotelu: restauracja, kawiarnia, Koliba na Janowej Polance, RELAX-
CENTRUM (sauna, jacuzzi, strefa relaksu), siłownia, możliwość zamó-
wienia masaży, sala konferencyjna, bilard, tenis stołowy, korty teniso-
we, boisko sportowe, sala gimnastyczna, wypożyczalnia rowerów. 
W cenie pobytu: Relaxcentrum - 3 h / dziennie
Informacje dodatkowe: Parking strzeżony – 5 Eur/doba. Możliwość 
zabrania zwierząt domowych (do 15 kg) – 30 Eur/noc. Dziecko do lat 
6 bez łóżka gratis. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1,5 Eur.  Po-
byty min. 2 noce 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ 
OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości impre-
zy płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w przy-
padku rezygnacji
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i 
inne) – szczegółowa informacja w biurze.
OBOWIĄZKOWA DOPŁATA!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego po-
bytu będzie doliczany SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod 
Chopokom/ Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec lub
AQUAPASS wejście do AQUAPARKU Tatralandia/ Besenova (ilość nocy 
= ilość skipassów/ aquapassów). Warunkiem skorzystania jest rejestra-
cja w systemie GOPASS. Z dopłat nie można zrezygnować – ich cena 
nie jest z góry ustalona – jest zależna od wieku uczestnika/ terminu 
pobytu/ czasu dokonania rezerwacji. 

Hotel „FIS”*** 
STRBSKE PLESO 

SLOFIS

„FIS” ZIMA 
CENA za 1 NOC

30.10-
23.12.22

23-
29.12.23

29.12.22-
03.01.23

03-11.01.23 
16.02-06.04.23

11.01-
16.02.23 06-30.04.23

DOR/2/1P 269 549 793 448 356 370
DOR/DOS/1P 173 403 552 322 173 173

DZ(6-12)/DOS/1P 132 362 460 218 132 132
DOR/1/1P 415 629 1035 745 556 472

DOR/2/1P TWIN 227 508 690 402 295 257
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

FIS

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

STRBSKE PLESO


