APARTAMENTY „TATRY HOLIDAY”

SŁOWACJA

POPRAD
SLOAPLPA
Kompleks położony w odległości ok. 5 km od Popradu w wiosce Velky Slavkov
(NARTY - Stary Smokovec ok. 7 km, Tatrzańska Łomnica ok. 11 km, Strbske
Pleso ok. 18 km Lopusna Dolina ok. 15 km).
Zakwaterowanie: w budynku, gdzie istnieją różne możliwości zakwaterowania. STUDIO (2-4 osoby) – łóżko podwójne + 2 dostawki, APARTAMENT typ A (2-6 osób) – 1 sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 łóżkami
+ możliwość 2 dostawek, aneks kuchenny - lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, łazienka. APARTAMENT typ B (6-8 osób) – 2 sypialnie 3-osobowe, pokój dzienny z możliwością 2 dostawek, aneks kuchenny - lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, łazienka. 		
Informacje dodatkowe: obiekt wymaga podania nr karty kredytowej
przy zameldowaniu - jako gwarancji pokrycia kosztów ew. szkód, jeżeli
Klient nie posiada karty pobierana będzie kaucja zwrotna 70 Eur/ pobyt.
Wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, pościeli – 15 Eur/ dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 Eur; zakwaterowanie w godzinach
14-18.00 – późniejszy przyjazd należy zgłosić – może być pobrana opłata
ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 Eur; sprzątanie w czasie pobytu 7 Eur;
wymiana pościeli podczas pobytu 3 Eur. Możliwość wykupienia wyżywienia w położonej na terenie kompleksu góralskiej restauracji. Taksa klimatyczna płatna na miejscu.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc
na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ
CENĘ *
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„TATRY HOLIDAY”
APARTAMENTY
CENA za 1 noc
APT A/4/0P
APT/6/0P
STUDIO/2/0P
DOR, DZ/DOS/0P

20-27.12.22
min. 3 noce
09.01-09.03.23
06-10.04.23
28.06-06.09.23
min 2 noce

06.09-20.12.22
09.03-06.04.23
10.04-28.06.23
06.09-20.12.23
min. 2 noce

27.12.2209.01.23
min. 5 nocy

681
773
388
103

422
596
250
103

819
1163
647
103

ceny podane w PLN
SPRAWDŹ
PROMOCJE
APARTAMENTY
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Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SŁOWACJA

POPRAD
Położony w północno-wschodniej części Słowacji, u podnóża Wysokich
Tatr, ok. 50 km od przejścia granicznego z Polską w Łysej Polanie. Miasto 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 kompleksowi 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: 7501024 m n.p.m., przepustowość: 2400 osób/godz.,
SKI BACHLEDOVA–trasy zjazdowe ilość/długość: 11/9,5 km, ilość wyciągów/ 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 wyciągów/kolejek: 2/0, wys. nad poziomem morza: 784–1024 m n.p.m., przepustowość: 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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Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

