SŁOWACJA

JASNA POD CHOPOKIEM
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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Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

Hotel „MARMOT”**

SŁOWACJA

JASNA POD CHOPOKIEM
(dawniej „JAN SVERMA”), leży w rejonie Demianowskiej Doliny, u stóp
Chopoka–znany szczyt w Niskich Tatrach.
Zakwaterowanie: pokoje 2 os. z łazienkami i możliwością dostawki.
Do dyspozycji gości: kawiarnia, jadalnia, sauna, bilard, siłownia, dyskoteka, sala konferencyjna na 200 os., regionalna „Izba Słowacka” z
kominkiem, solarium, sala TV, winda, drink bar, WiFi gratis. Parking
przy hotelu niestrzeżony – niepłatny.
W cenie każdego pobytu 1 x/ pobyt wstęp na basen termalny w H.
MAJ–Liptovski Jan (odległość ok. 20 km). Turnusy: 7 nocy min. 2
BONUSY: 30% zniżki na kryty lub odkryty basen termalny w H. MAJ
Liptovski Jan, 30% zniżki do WELLNESS Centrum w H. TRIGAN–Strbskie Pleso, 20% zniżki na kręgle w H. HUTNIK–Tatranske Matliare, 30%
zniżki do AquaRelax w H. TITRIS – Tatrzańska Łomnica
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 – gratis. Opłata za psa 34 PLN
/ dzień, dopłata za niewykorzystane miejsce – 34 PLN / dzień. UWAGA PROMOCJA – 1 dziecko do lat 8 na dostawce lub na wspólnym
spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS.

Zobacz
oferty z:
SK
CZ
PL

LATO – obiekt nieczynny
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