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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.
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po remoncie oddany do użytku w lipcu 2014 roku, stanowi zaplecze noc-
legowe dla H. Permon. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1-os. economy (I piętro bez balkonu) z 
rozkładaną sofą (dostawka dla 1 dorosłego lub 2 dzieci <12 lat), 1-os. 
+ rozkładana sofa, pokoje 2-os oraz SUITY 2-os. (I piętro bez balkonu) 
i APARTAMENTY 2-os. – zarówno suity jak apartamenty składają się z 
2 pomieszczeń – zamykana sypialnia 2-osobowa + pokój dzienny z 
rozkładaną sofą (dostawka dla 1 dorosłego lub 2 dzieci <12 lat). 
Do dyspozycji gości: recepcja z loby barem, restauracja, letni ze-
wnętrzny taras, WiFi w okolicach recepcji, parking przed hotelem. 
GRATIS poranne pływanie w basenie H. Permon (07.00-10.00). WELL-
NESS PIERIS – mały basen z przeciwprądem, jacuzzi, leżaki relaksacyj-
ne, infrasauna, sauna parowa (eukaliptusowa), sauna fińska, możli-
wość wykupienia zabiegów SPA m.in. masaże. 
Informacje dodatkowe: Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dziecka koszt 45.-zł/ noc. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1 
Eur/ osoba/ dzień. Pobyty minimum 2. 
PAKIET „PIERIS WYGODA” - 2 noclegi w suite lub apartamencie, 2 
posiłki dziennie, nieograniczony wstęp AQUA & KIDS’ & SAUNA Para-
dise w H. Permon (w dniu wyjazdu możliwość dokupienia 2 godzin-
nego wejścia za 10 Eur/ osoby), GRATIS wstęp do WELLNESS PIERIS (w 
dniu wyjazdu jednorazowe gratis wejście do godz. 16.00), kącik dzie-
cięcy z opieką w godzinach 15-21.00, fitness centrum, parking, WiFi.

Hotel „PIERIS” *** 
PODBANSKE

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PIERIS

SLOPIE

„PIERIS WYGODA” 

02.01-09.04.20 
14.04-30.10.20 
05.11-20.12.20 

2 noce

dodatkowy 
1 nocleg

DOR/SUI2/2P 740 360
DZ(6-12)/DOS/2P 268 134
DZ(2-6)/DOS/2P 72 36

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/podbanske/pieris-hotel.html

