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najwyższe szczyty Niskich Tatr to Dumbier (2043 m. n. p. m.) oraz Chopok 
(2024) co stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych 
a w szczególności narciarstwa.
Najpopularniejsze narciarskie rejony Niskich Tatr to Jasna, Bystra -Tale i 
Jańska Dolina, oferujące łagodne trasy narciarskie częściowo sztucznie 
śnieżone, a trasy dla bardziej wymagających narciarzy można znaleźć 
na zboczach Chopoka.
SKI JASNA: trasy zjazdowe ilość/długość: 29/35 km, ilość wyciągów/
kolejek linowych: 18/7, wysokość nad poziomem morza: 900-2004 m 
n.p.m., przepustowość: 22935 osób/godz.
Największą atrakcją regionu są udostępnione do zwiedzania Jaskinia 
Wolności i Lodowa należące do systemów Jaskiń Demianowskich 
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położony w Demianowskiej Dolinie, w odległości ok. 5 km od Jasnej pod 
Chopokom. 
Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z możliwością 1-2 dosta-
wek, wszystkie z łazienkami, suszarka do włosów, TV, niektóre z bal-
konami, WiFi, szlafrok, kapcie. 
Do dyspozycji gości: restauracja, lobby bar, retro bar, przechowala-
nia sprzętu narciarskiego, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, wy-
pożyczalnia rowerów, siłownia w 2018 r., Wellness Centrum – basen 
relaksacyjny z atrakcjami, sanarium, fińska sauna, sauna parowa, zim-
ny prysznic, oxygenoterapia, jacuzzi z morską wodą, możliwość do-
kupienia różnych mazaży i zabiegów. 
W cenie: SKI bus w sezonie zimowym do SKI Jasna – Lucky, Jasna 
pod Chopokom, WiFi, parking – system kamerowy, Wellness 1x/ 3h/ 
dzień/ osoba. 
Informacje dodatkowe: taksa klimatyczna płatna na miejscu 1 Eur/ 
osoba/ dzień, pobyt z psem 10 Eur/ dzień, garaż 5 Eur/ auto/ noc. In-
formacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS. Możliwość 
dokupienia obiadokolacji - 37,-zł/ dorosły, 18,-zł dziecko 3-12 lat. 
Obowiązkowa dopłata do śniadania wielkanocnego – 161,-zł/ doro-
sły, 115,-zł/ dziecko 3-12 lat. 
Minimum pobytu 2, 3 noce, 
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