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Położony w północno-wschodniej części Słowacji, u podnóża Wysokich 
Tatr, ok. 50 km od przejścia granicznego z Polską w Łysej Polanie. Mia-
sto stanowi swoiste administracyjne, ekonomiczne i kulturalne centrum 
regionu i może się poszczycić historią sięgającą XIII wieku. Nowoczesne 
bary i restauracje ugoszczą turystów zwiedzających zabytki miasta, 
m.in.: wczesnogotyckie kościoły z malowidłami ściennymi z XV wieku 
oraz liczne muzea.
Dzięki obfitości pomników przyrody, monumentalnych zamków i innego 
dziedzictwa kulturowego w okolicy, a teraz także dzięki nowemu kom-
pleksowi AquaCity wraz z ekskluzywnym hotelem, basenami, salami 
konferencyjnymi i infrastrukturą sportową, Poprad jest coraz bardziej 
popularnym celem wizyt europejskich turystów.
NARTY:
SVIT–Lopuszna Dolina: trasy zjazdowe ilość/długość: 4/6,4 km, ilość 
wyciągów/kolejek linowych: 5/0, wysokość nad poziomem morza: 750-
1024 m n.p.m., przepustowość: 2400 osób/godz.,
SKI BACHLEDOVA–trasy zjazdowe ilość/długość: 11/9,5 km, ilość wycią-
gów/ kolejek linowych: 7/1, wysokość nad poziomem morza: 920-1160 
m n.p.m., przepustowość: 5410 osób/godz.
SKITATRY-Lucivna–trasy zjazdowe liczba/długość: 2/1,1 m, liczba wycią-
gów/kolejek: 2/0, wys. nad poziomem morza: 784–1024 m n.p.m., prze-
pustowość: 1200 osób na godzinę.,
LIPTOVSKA TEPLICKA–Smreciny: trasy zjazdowe ilość/długość: 7/5,3 km, 
ilość wyciągów/kolejek linowych: 3/0, wysokość nad poziomem morza: 
920-1300 m n.p.m., przepustowość: 2100 osób/godz.
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obiekt położony w centrum miejscowości w pobliżu dworca autobuso-
wego o kolejowego (świetne połączenie z Tatrami Wysokimi), odległość 
do AquaParku z wodami termalnymi AquaCity, galerii handlowych, Are-
ny Poprad to ok. 10 minut. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1, 2, 3, rodzinnych 2-osobowych + 2 
dostawki (2+2 - sypialnia + salon z wypoczynkiem) wszystkie z łazien-
kami, TV Sat, radio, telefon, część z balkonami. 
Do dyspozycji w hotelu: recepcja całodobowa, sejf hotelowy, Cen-
trum kosmetyczne, wewnętrzny kort tenisowy, Wi-Fi w pokoju i Ape-
ritif Bar, sale konferencyjne, kawiarnia, restauracja, parking niestrze-
żony. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez łóżka gratis. Taksa kli-
matyczna w cenie. W odległości ok 30 m od hotelu znajduje się przy-
stanek skibussa. Możliwość pobytu z psem – opłata 8 Eur/ noc.  Dla 
gości hotelowych 15% zniżki do Aquaparku z wodami termalnymi we 
Vrbovie, 20% zniżki na baseny w Aquacity Poprad, 30% zniżki na ski-
passy w SNOWPARK LUCIVNA, 20% zniżki na skipassy w SKICENTRUM 
LOPUSNA DOLINA. Możliwość dokupienia obiadokolacji: 37,-zł/ doro-
sły; 28,-zł dziecko <12 lat. Minimum pobytu 2 noce.

Hotel „SATEL”*** 
POPRAD

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SATEL

SLOSAT

„SATEL” 
CENA 

za 1 noc

07.01-10.04.20 
13-30.04.20 

01.11-20.12.20

10-13.04.20 
30.04-30.06.20 
01.09-01.11.20

30.06-01.09.20

DOR/2/1P 132 150 168
DOR/3/1P 120 138 156

DZ(3-12)/DOS/1P 96 96 96
DOR/1/1P 203 222 239

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/poprad/satel-hotel.html

