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najwyższe szczyty Niskich Tatr to Dumbier (2043 m. n. p. m.) oraz Chopok 
(2024) co stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych 
a w szczególności narciarstwa.
Najpopularniejsze narciarskie rejony Niskich Tatr to Jasna, Bystra -Tale i 
Jańska Dolina, oferujące łagodne trasy narciarskie częściowo sztucznie 
śnieżone, a trasy dla bardziej wymagających narciarzy można znaleźć 
na zboczach Chopoka.
SKI JASNA: trasy zjazdowe ilość/długość: 29/35 km, ilość wyciągów/
kolejek linowych: 18/7, wysokość nad poziomem morza: 900-2004 m 
n.p.m., przepustowość: 22935 osób/godz.
Największą atrakcją regionu są udostępnione do zwiedzania Jaskinia 
Wolności i Lodowa należące do systemów Jaskiń Demianowskich 
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budynki apartamentowe położone w Demianowskiej Dolinie, w odległości 
ok 11 km od Jasnej Pod Chopokom, przystanek skibus znajduje się w odle-
głości ok. 60 m od obiektu (tylko w sezonie zimowym). 
Zakwaterowanie w STUDIO (jedno pomieszczenie) 2-3 osobowych, 
studio 4-osobowe (dla 2 dorosłych i 2 dzieci - może być łożko piętro-
we), APARTAMENTY 2-3 osobowy, 4-osobowe, APARTAMENTY LUX – 2 
sypialnie 2-osobowe + pokój dzienny z rozkładaną wersalką na 2 osób, 
wszystkie studia i apartamenty z aneksem kuchennym – w pełni wypo-
sażonym, łazienką, LCD TV. Każdy apartament posiada własny balkon lub 
taras z kompletem wypoczynkowym. 
Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia, przechowalnia nart, grille z 
miejscem do siedzenia, wypożyczalnia sprzętu sportowego, duży PLAC 
ZABAW dla dzieci, mini park linowy, trampoliny, mini boisko do piłki noż-
nej, piaskownica i wiele innych atrakcji. WELLNESS & SPA – sauna fińska, 
jacuzzi, sauna ziołowa, strefa relaksu, prysznice chłodzące lub zewnętrz-
ny taras, możliwość masaży.
Informacje dodatkowe: Dziecko do lat 6 bez łóżka GRATIS. Możliwość 
dokupienia śniadania 41,-zł/ dorosły/ dziecko od 4 lat. Możliwość zaku-
pienia skipassów na recepcji obiektu. Zakaz pobytu z psem. Taksa klima-
tyczna płatna na miejscu ok. 1 Eur/ osoba/ dzień 
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