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DOM APARTAMENTOWY „MAGNOLIA”

Położony w odległości ok. 200 m od Villa „Beatrice” - blisko centrum Ta-
trzańskiej Łomnicy, ok. 70 m od wyciągów narciarskich. 
Zakwaterowanie: w studiach i apartamentach - wszystkie z łazienką 
(prysznic), TV/Sat i aneksem kuchennym. STUDIO 2, 3 - osobowe + 
rozkładany wypoczynek (dostawka dla 1-2 osób) - jedno pomieszcze-
nie; APARTAMENT (A) 3-osobowy + 2 dostawki, sypialnia z łóżkiem 
małżeńskim + łóżko 1-os, pokój dzienny z rozkładanym wypoczyn-
kiem dla 2 osób (dostawka), APARTAMENT (B) 4-osobowy + 2 do-
stawki, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, w pokoju dziennym łóżko 
małżeńskie + rozkładany wypoczynek dla 2 osób (dostawka). 
Informacje dodatkowe:  Główna recepcja znajduje się w Villa Be-
atrice, tam również są wydawane śniadania.  Obiekt wymaga poda-
nia nr karty kredytowej przy zameldowaniu - jako gwarancji pokrycia 
kosztów ew. szkód, jeżeli Klient nie posiada karty pobierana będzie 
kaucja zwrotna 70 Eur/ pobyt. Taksa klimatyczna płatna na miejscu 
ok. 1,5 Eur/ osoba/ dzień. Parking niestrzeżony gratis. Informacje do-
datkowe: wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, pościeli – 15 
Eur/ dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 Eur; zakwate-
rowanie w godzinach 14-18.00 – późniejszy przyjazd należy zgłosić – 
może być pobrana opłata ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 Eur; sprzą-
tanie w czasie pobytu 7 Eur; wymiana pościeli podczas pobytu 3 Eur. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 

TATRZAŃSKA ŁOMNICA SLOMAG

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
MAGNOLIA

„MAGNOLIA" 
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 456 406 655
STUDIO/3/1P 538 456 737

APT/3/1P 655 572 871
APT/4/1P 821 655 1070

DOR, DZ/DOS/1P 102 102 102
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/magnolia-dom-apartamentowy.html
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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


