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kameralny, położony na brzegu jeziora. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1-os oraz 2 i 3 osobowych z możli-
wością dostawki (rozkładany wypoczynek – dostawka dla 1 dorosłej 
lub 2 dzieci do lat 12), większość z balkonami, wszystkie z TV, sejfem, 
łazienką, możliwość przyłączenia do internetu. Pokoje z widokiem na 
jezioro i klimatyzacją za dopłatą – 50,-zł/ pokój/ doba. 
Do dyspozycji gości: restauracja, taras widokowy z leżakami i pa-
rasolami, plac zabaw dla dzieci, GRATIS Wellness Centrum (sauna 
fińska, infra sauna, relax strefa, wiadro i mały basen z zimną wodą), 
siłownia, korzystanie z funkcyjnego boiska, parking. Za dodatkową 
opłatą można skorzystać z usług salonu kosmetycznego  FAnnBEAU-
TY pracującego na produktach marek Matis, Gosh oraz Mavala. 
Informacje dodatkowe: Możliwość pobytu z małym psem – opłata 
17 Eur/ noc. Dziecko do lat 5 gratis bez świadczeń, możliwość wypo-
życzenia łóżeczka 10 Eur/ pobyt. Taksa klimatyczna 0,7 Eur/ os/ dzień 
płatna na miejscu. Możliwość dokupienia obiadokolacji – 60,-zł/ do-
rosły; 42,-zł/ dziecko (3-12). Turnusy minimum 2 noce. 

Hotel „GLAMOUR”**** 
ZEMPLINSKA SIRAVA 

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
GLAMOUR

SLOGLA

„GLAMOUR” 
CENA za 1 noc 01.09-20.12.19 31.05-01.09.19

DOR/2,3/1P 170 203
DOR, DZ(5-12)/DOS/1P 132 132

DOR/1/1P 257 328
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/zemplinska-sirava/glamour-hotel-.html
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jezioro/ zbiornik wodny zwany potocznie „słowackim morzem”, poło-
żony w północnej części Niziny Wschodniosłowackiej, ze względu na 
sprzyjający klimat, panujący zwłaszcza w okresie letnim, Zemplínska 
šírava bywa intensywnie wykorzystywana do celów rekreacyjnych, od-
notowano tu najwięcej słonecznych dni w roku. Na południowym brze-
gu zalewu znajduje się wiele ośrodków turystyczno-wypoczynkowych. 
Do najsłynniejszych centrów ruchu turystycznego należą Hôrka, Kaluža, 
Paľkov i Kamenec. W ośrodkach znajdują się wypożyczalnie łódek, ro-
werów wodnych, skuterów wodnych, nart wodnych oraz desek do wind-
surfingu. Ośrodki są także punktem wyjściowym szlaków turystycznych 
w góry Vihorlatské vrchy oraz tras rowerowych. Istnieje tu przystań re-
gularnie kursujących statków turystycznych. Zalew Zemplínska šírava 
oferuje także znakomite warunki dla matorów wędkarstwa. Wschod-
nia część sztucznego jeziora Zemplínska šírava (około jedna piąta po-
wierzchni) stanowi obszar chroniony rezerwatu ornitologicznego. Żyje 
tutaj nieomalże sto gatunków ptactwa wodnego, z których wiele to 
gatunki rzadko spotykane i zagrożone. Okoliczne wzgórza porośnięte 
są winoroślami, a w winnicach można zadegustować i kupić rewelacyj-
ne wina.  Nowością jest otwarcie w czerwcu 2014 ThermalPark SIRAVA 
– aquaparku w skład którego wchodzi basen relaksacyjnego i jacuzzi, 
dzika rzeka, huśtawki wodnej, basenu termalnego, basenu wypoczyn-
kowego, brodzika i mnóstwa zjeżdżalni, jeden z odkrytych basenó w jest 
z wodą termalną. 

ZEMPLINSKA SIRAVA


