SŁOWACJA

TATRZAŃSKA ŁOMNICA
leży ok. 5 km na wschód od Starego Smokovca w obrębie Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Można tu zwiedzić Muzeum Tatrzańskiego Parku
Narodowego – zobaczycie tam Państwo okazy tatrzańskich roślin i wypchanych zwierząt oraz poznacie historię regionu.
Doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa – trasy zjazdowe ilość/
długość: 8/7,8 km, ilość wyciągów/kolejek linowych: 2/6, wysokość nad
poziomem morza: 886-2196 m n.p.m., przepustowość: 8815 osób/godz.
Całkowita długość tras zjazdowych wynosi 7,8 km, z czego 6,6 km jest
sztucznie zaśnieżanych.
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Villa „BEATRICE”

SŁOWACJA

SLOBEA
TATRZAŃSKA ŁOMNICA
położone w centrum miejscowości w odległości ok. 250 m od wyciągów
narciarskich .
Zakwaterowanie: w apartamentach wszystkie z aneksami kuchennymi, łazienką, TV. APARTAMENT (2+2)–2 osobowy + ew. 2 dostawki–sypialnia dla 2 osób, pokój dzienny z rozkładanym wypoczynkiem
(dostawka dla 2 osób). APARTAMENT (3+2 lub 4+2)–2 sypialnie dla 1
lub 2 osób, pokój dzienny z rozkładanym wypoczynkiem (dostawka
dla 2 osób). APARTAMENT (8+2)–4 sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z kominkiem, 2 łazienki, wanna z hydromasażem, sauna.
Do dyspozycji gości: jadania, sauna, kącik dziecięcy, letni bar z tarasem, ogród z altanką i kominkiem, plac zabaw z trampoliną dla dzieci
(sezonowe), sklepik z pamiątkami.
Informacje dodatkowe: Jedno dziecko <12 lat na dostawce – GRATIS przy pobytach do 08.01.21 potem tylko 1 dziecko do lat 6 GRATIS na dostawce, dziecko do lat 2 bez łóżka gratis. Możliwość dokupienia śniadań - koszt 29,-zł/ dorosły; 19,-zł/ dziecko<6 lat. Od 2017
r 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. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1,5 Eur/ osoba/ dzień. Parking niestrzeżony gratis. Do dyspozycji gości jadania, sauna, kącik dziecięcy, letni
bar z tarasem, ogród z altanką i kominkiem, plac zabaw z trampoliną
dla dzieci (sezonowe), sklepik z pamiątkami. Informacje dodatkowe:
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. Pobyty
min. 2 noce, sylwester min. 5 nocy, 20-27.12.2021 – min. 3 noce
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CENA za 1 NOC
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20-27.12.21
min. 3 noce

497
590
722
1340
81

06.09-20.12.21
min. 2 noce

27.12.2109.01.22
min. 5 nocy
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