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APARTAMENTY „KAMZIK”
SMOKOVCE

położony w Starym Smokovcu.
Zakwaterowanie: w studiach 2-osobowych (jedno pomieszczenie) 
z możliwością 2 dostawek lub w apartamentach (sypialnia i pokój 
dzienny) 2-osobowych z możliwością 2 dostawek (gabarytowo więk-
sze), każde z łazienką, w pełni wyposażonym aneksem kuchennym, 
TV. 
W obiekcie znajduje się regionalna restauracja „Koliba”. 
Informacje dodatkowe: Na miejscu płatna kaucja zwrotna 70 Eur 
za studio/apartament/ pobyt, taksa klimatyczna ok. 1,5 Eur/ osoba. 
WiFi gratis, wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, pościeli – 15 
Eur/ dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 Eur; zakwa-
terowanie w godzinach 14-18.00 – późniejszy przyjazd należy zgło-
sić – może być pobrana opłata ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 Eur; 
sprzątanie w czasie pobytu 7 Eur; wymiana pościeli podczas pobytu 
3 Eur. Parking przed obiektem 6 Eur/ dzień.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KAMZIK

SLOKAM

 „KAMZIK”  
CENA za 1 NOC 

20-27.12.22 
min. 3 noce 

09.01-09.03.23 
06-10.04.23 

28.06-06.09.23 
min 2 noce 

06.09-20.12.22 
09.03-06.04.23 
10.04-28.06.23 
06.09-20.12.23 

min. 2 noce

27.12.22-
09.01.23 

min. 5 nocy

STUDIO/2/1P 852 550 990
APT/2/1P 938 637 1076

DOR,DZ/DOS/1P 137 137 137
ceny podane w PLN

http://karpatia.pl/q_s.phtml?szczegoly=1&ob_id=1212&pozycja=0
http://www.karpatia.pl/smokovce/kamzik-apartamenty.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.

SMOKOVCE


