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położony u stóp Łomnickiego Szczytu. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1, 2 - osobowych z łazienką, z możliwo-
ścią dostawki, wyposażone w TV-sat, radio, telefon, sejf, minibar, pokoje 
classic, de luxe, apartamenty – za dopłatą.   
W hotelu: Francuska restauracja, kawiarnia, Bilard Cafe, nocny bar, nowe 
GRAND MOUNTAIN SPA - kryty basen, jacuzzi, infrasauna, biosauna, sau-
na parowa, fińska, pomieszczenie relaksacyjne z kominkiem, jonizująca 
ściana solna. Zewnętrzna sauna fińska, basen chłodzący, jacuzzi, basen 
z widokiem na góry. Za dodatkową opłatą możliwość skorzystania z 
masaży, zabiegów relaksacyjnych, każdy zabieg połączony z rytuałem 
herbacianym, dodatkowo pomieszczenia do manicure, pedicure, fryzjer. 
Pomieszczenie z hydrokapsułą - z funkcją prywatnej sauny, kolorotera-
pii, muzykoterapii, aromaterapii, masażu wibracyjnego, prysznic VICHY, 
bicze szkockie, wodna mgła z dodatkiem witamin oraz masaże wodne 
o działaniu wyszczuplającym, detoksykacyjnym. Dodatkowo do dyspo-
zycji bilard, sale konferencyjne, taras letni, wypożyczalnia rowerów (w 
lecie) sprzętu narciarskiego (w zimie), kącik zabaw dla dzieci, parking 
niestrzeżony niepłatny, skibus w Tatrzańskiej Łomnicy (zima), kantor na 
recepcji, internet. 
W cenie pobytu: 3h/ dziennie wstęp do MOUNTAIN SPA
Informacje dodatkowe: Możliwość zabrania zwierząt domowych (do 
15 kg) – 30 Eur/noc. Dziecko do lat 6 bez łóżka gratis. Taksa klimatyczna 
płatna na miejscu ok 1 Eur.  

PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ * 

OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości imprezy 
płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w przypadku 
rezygnacji
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i inne) 
– szczegółowa informacja w biurze.
OBOWIĄZKOWA DOPŁATA!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego pobytu 
będzie doliczany SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod Chopokom/ 
Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec lub AQUAPASS wej-
ście do AQUAPARKU Tatralandia/ Besenova (ilość nocy = ilość skipassów/ 
aquapassów). Warunkiem skorzystania jest rejestracja w systemie GO-
PASS. Z dopłat nie można zrezygnować – ich cena nie jest z góry ustalo-
na – jest zależna od wieku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu dokonania 
rezerwacji. 

GRAND HOTEL „PRAHA”**** 
TATRZAŃSKA ŁOMNICA SLOPRA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PRAHA

„PRAHA” ZIMA 
CENA za 1 NOC

30.10-
23.12.22 23-29.12.22 29.12.22-

03.01.23 03-11.01.23 11.01-
06.04.23 06-30.04.23

DOR/2/1P 350 504 920 506 432 343
DOR/DOS/1P 304 402 816 348 348 287

DZ(6-12)/DOS/1P 209 287 420 265 265 195
DOR/1/1P 639 747 1495 971 823 667

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/praha-grand-hotel.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


