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obiekt po generalnym remoncie, otwarty ponownie w 2021 roku. Skła-
da się z paru budynków połączonych ze sobą. 
Zakwaterowanie: każdy pokój ma inny układ, pokoje 2-osobowe, 
pokoje 2-osobowe LUX z możliwością 2 dostawek dla 2 dzieci do 
15 lat (rozkładana sofa – po rozłożeniu w pokoju może być ciasno), 
POKÓJ MEZONETOWY dla 2-4 osób – piętrowy, sypialnia + pokój 
dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, APPARTAMENT dla 2-4 osób, 
sypialnia + pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Wszystkie 
pokoje z łazienką, suszarką do włosów, minibarem, serwisem kawo-
wo-herbacianym, TV, sejf, telefon, niektóre z balkonami. 
W hotelu: recepcja, restauracja, lobby bar, pokój zabaw dla dzieci, 
cigar&cognac bar, pool bar & spa bar, NATURE WELLNESS CENTRUM 
– basen relaksacyjny, z masażami, z pool barem, SAUNY – fińska, eu-
kaliptusowa, ziołowa, solna, naturalna sauna do ceremonii, streafa 
relaksu, basen chłodzący, jacuzzi, lodospad, naprzemienny prysznic 
z ciepłą i zimną wodą. Za dodatkową opłata ok. 35 Eur – zewnętrzne 
górskie jezioro z jaccuzi. 
W cenie pobytu: 2 posiłki dziennie, wstęp do Nature Wellness Cen-
trum (od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00-21.00, piątek 
– niedziela w godzinach 10.00-21.00), parking, WiFi w ogólnodo-
stępnych pomieszczeniach.
Informacje dodatkowe: Możliwość dokupienia masaży. Dzieci do 6 
lat bez łóżka – GRATIS. Możliwość dokupienia obiadu: 15 Eur/ dzień. 
Opłata za psa 20 Eur/ dzień. Pobyty min 2 noce. Taksa klimatyczna 
płatna na miejscu w wysokości ok 1 Eur/ os/ dzień. 
ZIMA 2022: obowiązkowa dopłata do Wigilii 250,-zł / dorosły; 125,-
zł / dziecko (6-15), obowiązkowa dopłata do balu sylwestrowego 
750,-zł/ dorosły; 375,-zł/ dziecko (6-15)
CENY 2022/2023: promocja 7=6 obowiązuje w czasookresie 05.01-
27.12.2022 oraz 05.01-27.04.2023. ZAPYTAJ o aktualną promocyjną 
cenę! Boże Narodzenie – min. 3 noce, sylwester min. 5 nocy. 

Hotel „HILLS”****   
STARA LESNA 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

HILLS

SLOHIL

„HILLS”  
CENA 

za 1 noc 

19-27.12.22  
05.01-15.03.23  

07-11.04.23 

01.09-19.12.23 
15.03-07.04.23 

11-28.04.23 

27.12.22 
-05.01.23 

min. 
5 nocy

DOR/2/2P 406 321 591
DOR/2/2P LUX 507 439 743

DOR,DZ/2+
dos/2P LUX 461 416 619

DOR, DZ/4/2P 
mezonetowy 414 355 592

DOR/1/2P 676 507 980
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/stara-lesna/hills-hotel-.html
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miejscowość oddalona o ok. 5 km od Starego Smokovca oraz o ok. 2 km 
od Tatrzańskiej Łomnicy, na granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Doskonała baza wypadowa w Wysokie Tatry – centra narciarskie: Ta-
trzanska Łomnica, Strbske Pleso.

STARA LEŚNA


