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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
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historyczny hotel z 1894 roku, po pełnej rekonstrukcji w latach 2015/2016. Skła-
da się z 2 budynków stara historyczna część i nowoczesna – połączone ze sobą. 
Zakwaterowanie w pokojach 1, 2-osobowych standard z możliwo-
ścią dostawki – część z balkonem, pokoje typu SUITE 2-osobowe z 
możliwością 2 dostawek (sypialnia i część wypoczynkowa z rozkła-
danym wypoczynkiem = dostawka dla 2 osób) oraz apartamenty do-
płata od 160 Eur – 200 Eur/ apt/ noc – wszystkie pokoje z łazienką, TV 
Sat, sejf, minibarek, telefon, WiFi, szlafrok, pantofle. 
Do dyspozycji gości: restauracja, taras z widokiem na Lomnicky Stit, ka-
wiarnia „Mozart”, restauracja „Sisi”, restauracja i winiarnia, Franz Josef”, 
usługi fryzjerskie, salon kosmetyczny, sale konferencyjne, bilard, kącik dzie-
cięcy, Club 80 – miejsce gdzie można wypić koniak lub zapalić cygaro, usłu-
gi concierge, sklep z pamiątkami, prywatna galeria z obrazami, WELLNESS 
CENTRUM - basen z przeciwprądem, sauny – ducha, parowa, infra, moż-
liwość dokupienia masaży i zabiegów, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne. 
W cenie: śniadanie, wstęp do Wellness Centrum w godzinach otwar-
cia, parking przed hotelem, napój na powitanie. 
Informacje dodatkowe: Dziecko do lat 6 bez świadczeń gratis. Moż-
liwość dokupienia obiadokolacji – 138,-zł/ osoba/ dziecko. Pobyt z 
psem – opłata/ pobyt – mały pies 30 Eur, duży pies 50 Eur. Opłata za 
garaż podziemny 15 Eur/ noc/ auto. 
Hotel sprzedaje również pakiety ze SKIPASSEM i skibusem do Ta-
trzańskiej Łomnicy – zapytaj o dostępność i cenę.
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