SŁOWACJA

JASNA POD CHOPOKIEM
najwyższe szczyty Niskich Tatr to Dumbier (2043 m. n. p. m.) oraz Chopok
(2024) co stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych
a w szczególności narciarstwa.
Najpopularniejsze narciarskie rejony Niskich Tatr to Jasna, Bystra -Tale i
Jańska Dolina, oferujące łagodne trasy narciarskie częściowo sztucznie
śnieżone, a trasy dla bardziej wymagających narciarzy można znaleźć
na zboczach Chopoka.
SKI JASNA: trasy zjazdowe ilość/długość: 29/35 km, ilość wyciągów/
kolejek linowych: 18/7, wysokość nad poziomem morza: 900-2004 m
n.p.m., przepustowość: 22935 osób/godz.
Największą atrakcją regionu są udostępnione do zwiedzania Jaskinia
Wolności i Lodowa należące do systemów Jaskiń Demianowskich
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Hotel „BJORNSON”***

SŁOWACJA

JASNA POD CHOPOKIEM
po remoncie w 2016 roku – jeden z najbardziej znanych obiektów w Jasna
pod Chopokom, położony pomiędzy stokami Otupne a Bela Put.
Zakwaterowanie: w pokojach 2-osobowych z rozdzielonymi łożkami
(twin), pokojach 2-osobowych z łóżkiem małżeńskim z możliwością 1
dostawki, rodzinnych 2-osobowych z możliwością 2 dostawek, rodzinnych 3-osobowych z możliwością 2 dostawek, wszystkie z łazienkami,
TV, Wi-Fi. NOWOŚĆ! zima 2020 – oddane do użytku drewniane chatki
TREE HOUSES – minimalistyczny skandynawski design. Bliźniacze chatki
oddzielone akustyczną ścianą – mogą funkcjonować jako samodzielne
chatki lub połączona całość. Jedna chatka składa się z 2-osobowej sypialni z łóżkiem małżeńskim, część dziecięca z łóżkiem piętrowym dla 2 dzieci, w salonie rozkładana kanapa (dostawka dla 2 osób), kominek. Klienci
zakwaterowani w Tree Houses korzystają ze wszystkich udogodnień w H.
BJORNSON (restauracja, wellness)
Do dyspozycji gości: restauracja z letnim widokowym tarasem, świetlica z grami dla dzieci, kącik dziecięcy, plac zabaw dla dzieci, zewnętrzna
strefa relaksu z sauną z kadziami kąpielowymi i pomieszczeniem relaksacyjnym (GRATIS dla Klientów przy pobycie min. 3 noce), wypożyczalnia
sprzętu sportowego, boisko do petanque, altanka z grillem.
Informacje dodatkowe: Opłata za Wigilię i Bal sylwestrowy w cenie pobytu. Dzieci do lat 3 bez łóżka GRATIS. Taksa klimatyczna ok. 1,5 Eur/ os
– płatna na miejscu, parking gratis. Pobyty min. 3 nocy
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