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miejscowość położona w zachodniej części Tatr Wysokich, na wysokości 
940 m n.p.m., na miejscu wyciągi narciarskie, ok. 8 km od centrum nar-
ciarsko - turystycznego – Strbskie Pleso.

PODBANSKE



SŁO
W

ACJA

41

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

Zakwaterowanie: zakwaterowanie w pokojach 2 os. z możliwością 
wysuwanej dostawki, z łazienką, WC, TV, radio, minibar, telefon, su-
szarka do włosów, nowością w hotelu są kompletnie zrekonstruowa-
ne pokoje „KRIVAN” z TV LCD, sejfem, minibarkiem, radio, telefonem. 
Do dyspozycji gości: restauracja, dzienny bar, lobby bar, nocny bar 
z dyskoteką, pokój zabaw dla dzieci, fryzjer, automaty do gry, 25-cio 
metrowy basen, basen dziecięcy i bar, kręgielnia, bilard, 2 korty teni-
sowe, masaże, sauna, solarium, centrum fitness, sala gimnastyczna 
przystosowana do gry w koszykówkę, siatkówkę i minifutbol, 4 sale 
konferencyjne dla 200, 120, 40 i 25 osób, sejf w recepcji (bezpłatny), 
wypożyczalnia sprzętu sportowego, górskich rowerów, hulajnogi, 
kawiarnia Internetowa. Największą atrakcją hotelu jest AQUA & KIDS’ 
& SAUNA Paradise - duży basen z tryskami wodnymi, dyszami masa-
żowymi, jacuzzi dla 12 osób z widokiem na szczyt górski Krivan, zjeż-
dżalnia, infrasauna, brodzik dla dzieci z atrakcjami, SAUNOWY ŚWIAT 
jeden z najpiękniejszych na Słowacji, droga Kneipp’a. 
W cenie pobytu: wstęp na basen w godzinach 7.00-10.00, fitness 
centrum, parking strzeżony.
Informacje dodatkowe: Hotel nie przyjmuje zwierząt. Dzieci do lat 
6 bez łóżka – GRATIS, łóżeczko dla dzieci do lat 2 – opłata 45,-zł/ doba. 
Możliwość dopłaty do obiadokolacji: 81,-zł/ dorosły; 40,-zł/ dzieci 
6-12; dzieci do lat 6 obiadokolacja z zamówieniem dorosłych gratis. 
Taksa klimatyczna płatna na  miejscu ok. 1  Eur/ osoba/ dzień. Pakiety 
- informacja w biurze. Pobyty – min. 2 noce 
PAKIET „PERMON WYGODA” - 3 noclegi w pokoju standard, 2 po-
siłki dziennie, nieograniczony wstęp AQUA & KIDS’ & SAUNA Paradise 
- w dniu wyjazdu dodatkowo 1 wstęp do godziny 16:00, 1x/ okład 
borowinowy na 1 część ciała z relaksacyjnym masażem twarzy (20’) 
lub 1x masaż klasyczny (25’), kącik dziecięcy z opieką w godzinach 
15-21.00, fitness centrum, parking, WiFi w Lobby bar i w barze dzien-
nym, taksa klimatyczna. Dzieci do lat 6 gratis (bez łóżka), zniżka dla 
dzieci 6-12 lat - dzieci nie korzystają z masaży. Dodatkowe noclegi 
bez masaży.

Hotel „PERMON”**** 
PODBANSKE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PERMON

SLOPERP

„PERMON 
WYGODA” 

02.01-09.04.20 
14.04-30.10.20 
05.11-20.12.20 

3 noce

dodatkowy 
1 nocleg

DOR/2/2P 1260 401
DZ(6-12)/DOS/2P 437 145
DZ(2-6)/DOS/2P 90 30

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/podbanske/permon-grand-hotel.html

