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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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położony 50 m od kompleksu basenów termalnych AQUACITY. 
Zakwaterowanie: w dwóch budynkach usytuowanych obok siebie: 
pokoje 2-5 os. z łazienkami, apartament 4-osobowy, dostęp do Inter-
netu, TV. Do dyspozycji gości: regionalna restauracja z wewnętrznym 
grillem, parking. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 5 bez łóżka GRATIS. Możliwość 
dokupienia obiadokolacji: 38,-zł/ osoby, obiad + kolacja: 67,-zł. Taksa 
klimatyczna płatna na miejscu ok 1,5 Eur/ os/ dzień. Goście pensjo-
natu mogą uzyskać 15% zniżkę na bilety wstępu do AquaParku Aqu-
aCity. Pobyty min. 2 noce.

Pensjonat „U STEFANA” 
POPRAD

SPRAWDŹ 
PROMOCJE U 

STEFANA

SLOUST

„U STEFANA” 
CENA za 1 noc 15.03-01.07.22 01.07-20.12.22

DOR/2-5/1P 155 175
DZ(6-12)/2-5/1P 117 117

DOR/1/1P 169 183

DOR/APT4/1P 152 169

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/poprad/u-stefana-pensjonat.html

