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Obiekt położony blisko dolnej stacji kolejki na Skalnate Pleso – Lomnicki Stit. 
Zakwaterowanie: w budynku głównym (HOTEL) znajduje się cen-
tralna restauracja, na piętrze pokoje 2-osobowe (możliwość tylko łó-
żeczka dla dziecka<6 lat), na wyższych kondygnacjach APARTAMENTY 
2-os – sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładanym wypoczyn-
kiem (dostawka dla max. 2 osób), w pełni wyposażony aneks kuchen-
ny, TV-Sat, WiFi. W budynkach sąsiadujących (REZIDENCIE) znajdują 
się  APARTAMENTY – sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkłada-
nym wypoczynkiem (dostawka dla max. 2 osób), w pełni wyposażony 
aneks kuchenny, TV-Sat, WiFi, APARTAMENTY 4-os – 2 sypialnie, pokój 
dzienny z rozkładanym wypoczynkiem (dostawka dla max. 2 osób). 
Do dyspozycji gości: w budynku głównym restauracja, WELLNESS 
CENTRUM (sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi, kąpiel Kneipp’a, stre-
fa relaksu z widokiem na Tatry) – płatna dodatkowo 8 EUR/ os/ 2 h, 
przy pobycie min. 3 noce 2 h/ pobyt wstęp gratis, przechowalnia 
sprzętu narciarskiego, pokój zabaw dla dzieci, parking, w budynkach 
REZIDENCIE znajdują się sauna sucha lub mokra można z nich korzy-
stać wymiennie zamiast w budynku hotelowym. 
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1,5 
Eur/ dzień. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

Hotel & Residences 
„KUKUCKA”**** 
TATRZAŃSKA ŁOMNICA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
KUKUCKA

SLOKUK

SLOKUKR

„KUKUCKA”   HOTEL 
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

POKÓJ/2/1P 985 737 1400
APT/2/1P 1151 902 1813

„KUKUCKA”  
RESIDENCES

APT/2/1P 1068 820 1731
APT/4/1P 1483 1152 2062

DOR, DZ/DOS/APT/1P 265 265 265
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/kukucka-hotel-and-residences.html


SŁO
W

ACJA

174

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

leży ok. 5 km na wschód od Starego Smokovca w obrębie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego. Można tu zwiedzić Muzeum Tatrzańskiego Parku 
Narodowego – zobaczycie tam Państwo okazy tatrzańskich roślin i wyp-
chanych zwierząt oraz poznacie historię regionu.
Doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa – trasy zjazdowe ilość/
długość: 8/7,8 km, ilość wyciągów/kolejek linowych: 2/6, wysokość nad 
poziomem morza: 886-2196 m n.p.m., przepustowość: 8815 osób/godz. 
Całkowita długość tras zjazdowych wynosi 7,8 km, z czego 6,6 km jest 

sztucznie zaśnieżanych.

TATRZAŃSKA ŁOMNICA


