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wioska wakacyjna położona w północnej części Słonecznych Jezior (org. 
Slnečné jazerá) – odległosć do jeziora ok. 150 m
Zakwaterowanie: 13 bungalowach składających się z 52 aparta-
mentów. Zakwaterowanie w 4-osobowych APARTAMENTACH – każ-
dy składa się z sypialni 2-osobowej – podwójne łóżko, pokój dzienny 
z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym, tu też znajduje się 
rozkładana sofa dla 2 osób (190x120 cm), TV, łazienka (prysznic, WC, 
umywalka), taras z krzesłami. 
Do dyspozycji Gosci: znajduje się recepcja (Internet), plac zabaw dla 
dzieci z piaskownicą, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, re-
stauracja, bufet, w miesiącach letnich tu odbywają się wieczorki przy 
muzyce. Miejsce parkingowe przy apartamencie. 
Informacje dodatkowe: Goście zakwaterowani na terenie Holiday Vil-
lage Senec mają wolny wstęp na teren Słonecznych Jezior. Na miejscu 
płatna kaucja zwrotna w wysokości 50 Eur/ apartament.
Dodatkowe bonusy: bilet na 2 przejazdy Słonecznym Expressem (lipiec 
- sierpień), przy pobycie min. 7 nocy 15% zniżki do Aquaparku Senec. 
Dzieci do lat 2 gratis bez łóżka. Poza sezonem promocja 7=6 – dotyczy 
pobytów do 30.06 oraz po 01.09  w terminie 01.07-31.08 – minimum po-
bytu to 3 noce, w pozostałych terminach min. 2 noce. 
Dopłaty: taksa klimatyczna płatna na miejscu 0,7 Eur/ osoba powyżej 6 
lat/ dzień, parking 3 Eur/ noc, łóżeczko dla dziecka 7 Eur/ dzień, pobyt z 
małym psem 10 Eur/ dzień. Na zapytanie możliwość pobytu 5 osoby w 
apartamencie na małej dostawce – stała opłata 60,-zł / noc. 

„HOLIDAY VILLAGE SENEC” 
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„HOLIDAY VILLAGE SENEC” 
CENA ZA 1 NOC/ APARTAMENT/
bez wyżywienia/PRZY ZAKWA-

TEROWANIU

01.01-30.06.19 
01.09-02.01.20 30.06-01.09.19

2 dorosłe 215 269
3 dorosłe; 2 dorosłe + 2 dzieci 

<15 lat 296 377

4 dorosłe 350 432
2 dorosłe + 1 dziecko<15 lat 269 350
3 dorosłe + 1 dziecko <15 lat 324 404
5 osoba w apartamencie na 

dostawce 60 60

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/senec/senec-holiday-village.html
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niewielka miejscowość wypoczynkowa, położona ok. 30 km od centrum 
Bratysławy. Główną atrakcją miejscowości są czyste „Słoneczne Jeziora”, 
liczne plaże oraz nowopowstały kompleks basenów termalnych „AQU-
ATHERMAL”.W skład kompleksu wchodzi: część kryta i odkryta, w sumie 
9 basenów termalnych o różnej wielkości i ciepłocie wody od 29 -39°C, 
place zabaw dla dzieci, wellness centrum, zjeżdżalnie, masaże. Miejsco-
wość oferuje szerokie możliwości uprawiania sportów wodnych (m.in. 
doskonałe warunki do uprawiania windsurfingu), wędkarstwa (również 
rewiry do połowu rekordowego).

SENEC


