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położony w Starym Smokovcu, w sercu Wysokich Tatr, łączy w sobie ro-
mantyczną atmosferę 100-letniego zabytkowego budynku oraz nowo-
czesny luksus, komfort zakwaterowania i wysoki standard usług. 
Zakwaterowanie: Pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki (w większo-
ści po remoncie), z łazienką, TV, pokoje de luxe i apartamenty za dopłatą. 
W hotelu: sale konferencyjne, przestronna hotelowa restauracja, ka-
wiarnia Castro Cafe, Wilson Bar, WELNESS CENTRUM (3 rodzaje saun 
– sucha, parowa, infrasauna, jacuzzi, basen [basen w remoncie do 
31.01.2023], siłownia) gratis dla gości 3 h/ dziennie, dodatkowo płat-
ne solarium i masaże. 
W cenie pobytu: Śniadania w formie bufetu, 3h dziennie wellness.
Informacje dodatkowe: Możliwość zabrania zwierząt domowych 
(do 15 kg) – 30 Eur/noc. Dziecko do lat 6 bez łóżka gratis. Taksa klima-
tyczna płatna na miejscu ok 1,5 Eur.  Pobyty 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 im-
prezy płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w 
przypadku 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 
rejestracja 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 „GRANDHOTEL”**** 
SMOKOVCE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GRANDHOTEL

SLOGRA

„GRANDHOTEL” 
ZIMA 

CENA za 1 NOC

30.10-
23.12.22 23-29.12.22 29.12.22-

03.01.23 03-11.01.23 11.01-
06.04.23 06-30.04.23

DOR/2/1P 350 504 920 506 430 343
DOR/DOS/1P 304 402 816 348 348 287

DZ(6-12)/DOS/1P 209 287 402 265 265 195
DOR/1/1P 639 747 1495 971 823 667

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/smokovce/grandhotel.html
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STARY, NOWY, GÓRNY, DOLNY – leżą na południowej stronie Wysokich 
Tatr u stóp Slavkovskiego szczytu. NARTY: Stary Smokovec: trasy zjazdo-
we ilość/długość: 6/4,4 km, ilość wyciągów/kolejek linowych: 5/1, wyso-
kość nad poziomem morza: 1017-1480 m n.p.m.
UZDROWISKO NOVY SMOKOVEC – kompleks uzdrowiskowy składający 
się z obiektów sanatoryjnych: H. „PALACE”, San. „BRANISKO”, H. „PALACE 
GRAND”, leczy się tu głownie choroby dróg oddechowych, astmy, aler-
gie. W odległości ok. 300 m znajduje się centrum Starego Smokovca 
oraz stacja kolejki elektrycznej łączącej tatrzańskie miejscowości m.in. 
Tatrzańska Łomnica, Strbskie Pleso oraz Poprad. Dolna stacja kolejki to-
rowej na Hrebienok znajduje się w odległości ok. 200m (możliwość jazdy 
na nartach oraz trasa saneczkowa).
Centralna restauracja znajduje się w budynku „PALACE”, baza zabiego-
wa , basen ze słoną wodą (nieczynny w niedziele) i WELLNESS CENTRUM 
(sauna fińska, sauna parowa, aromaterapia, solna inhalacia, infrasau-
na, jacuzzi, kąpiel Kneipp’a – czynne w wybrane dni) znajdują się w bu-
dynku „BRANISKO”. W odległości ok 300 m znajduje się KOLIBA góralska 
serwująca potrawy kuchni regionalnej.
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