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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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luksusowy hotel położony w Demianovskiej Dolinie na początku Jasnej 
– jednego z najczęściej odwiedzanych ośrodków turystycznych na Sło-
wacji. Wysoki standard usług i obsługi, nowoczesny wygląd zaspokoi 
potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów. 
Zakwaterowanie: w pokojach 2-osobowych z możliwością dostawki 
(rozkładany wypoczynek - możliwość spania 2osób = opłata jak za 2 
dostawki), w pokojach rodzinnych (2 osobne pokoje z 4 lub 5 łóżkami), 
pokoje DE LUX 2 i 4 osobowe (2 pokoje i 2 łazienki) z kominkiem, wszyst-
kie z łazienką, minibar, sejf, zabudowany balkon, suszarka do włosów, 
TV, telefon, WIFI, czajnik, kawa i herbata w pokoju, szlafrok, pantofle. Od 
grudnia 2014 nowe pokoje PRASLICKA 2-osobowe (DE), 3-osobowe (TE) 
z możliwością 1 dostawki wszystkie z łazienkami, bez balkonu. 
Do dyspozycji gości: restauracja, relaks bar, kręgielnia z 3 torami, 
bilard, piłkarzyki, airhockey,  parking monitorowany, WELLNESS 
CENTRUM PLESNIVEC – wstęp dla gości hotelowych GRATIS – basen 
pływacki (15 x 7,5 m), mały brodzik dla dzieci, jacuzzi, sauny (fińska, 
ziołowa, parowa, infra), aromatyczna „kąpiel parowa” z możliwością 
różnych ziołowych inhalacji, lodowa jaskinia, zewnętrzne jacuzzi na 
tarasie, kąpiel Kneipp’a, tepidarium, siłownia. Za dodatkową opłatą 
w hotelu można skorzystać z masaży, kuracji oczyszczających, okła-
dów leczniczych. Na V piętrze nowej części kongresowej WELLNESS 
CENTRUM PRASLICKA (dla osób powyżej 16 roku życia) – basen (20x8 
m, głęboki na 1,5 m), wewnętrzne jacuzzi (temp. wody 33-35 st. C), 
basen chłodzący, kąpiel Kneipp’a, strefa relaksu, sauna fińska, infra-
sauna, biosauna, sauna ziołowa, aromatyczna kąpiel parowa.
Informacje dodatkowe: GRATIS dla gości hotelowych: Internet 
wi-fi, parking, przechowalnia nart, Skibus do Jasnej – gratis (zima). 
Udogodnienia dla DZIECI ! pokój zabaw dla dzieci, foteliki i stoliki 
dla dzieci, szlafroki, wanienki, łóżeczka (3 Eur/ noc), specjalne menu. 
Możliwość pobytu z małym psem – opłata 25 Eur/ noc. Możliwość 
dokupienia obiadokolacji: 88,-zł/ dorosły; 42,-zł/ dziecko (5-12 lat), 
23,-zł/ dziecko (2-5 lat). Możliwość zabrania psa – 25 Eur/ noc. Taksa 
klimatyczna płatna na miejscu 1 Eur/ os/ dzień, parking w cenie. Dzie-
ci do lat 2 bez łóżka GRATIS. 
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SPRAWDŹ 
PROMOCJE

CHOPOK

SLOCHO

„CHOPOK” ZIMA 
CENA za 1 NOC

09.01-
26.02.22 

min. 5 
nocy

26.02-
06.03.22 

min. 5 
nocy

06.03-
14.0422 
19.04-

30.06.22

14-
19.04.22 

min. 4 
noce

30.06-
31.07.22 

min. 3 
noce

31.07-
04.09.22 

min. 3 
noce

04.09-
27.10.22 

02.11-
21.12.22

DOR/2/1P 457 482 352 508 377 403 352
DOR/DOS/1P 261 261 261 261 261 261 261

DZ(5-12)/DOS/1P 235 235 235 235 235 235 235
DZ(2-5)/DOS/1P 222 222 222 222 222 222 222
DOR/2/1P (DE) 431 428 325 454 352 377 326
DOR/3/1P (TE) 427 444 351 461 368 473 421

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/chopok-wellness-hotel.html

