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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 

JASNA POD CHOPOKIEM
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SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DRUŻBA

Ski & Wellness Residence „DRUŻBA” ****

położony 20 m od trasy narciarskiej Biela Put, między stacjami wyciągów 
Jasna i Otupne. 
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki, pokoje 
2-osobowe superior z możliwością 2 dostawek (LUX), ((E) economy – po-
koje w standardzie 3*), pokoje rodzinne (FAM) 2-osobowe z możliwością 2 
dostawek, prysznic, WC, telefon, TV Sat, na części 4* możliwość zakwatero-
wania w 4-osobowych apartamentach z możliwością 1 dostawki, 2-pozio-
mowych apartamentach 2, 3-osobowych z dostawką, ok. 50 m od głów-
nego budynku znajdują się 4-osobowe (2 sypialnie) apartamenty LUX z 
kominkiem i możliwością 2 dostawek, z łazienką i aneksem kuchennym ( 
tu możliwość zabrania psa – 30 Eur/ noc); każda jednostka mieszkalna jest 
wyposażona w minibar, sejf, szlafroki, suszarkę do włosów. 
W hotelu: recepcja z kawiarnią i salonikiem dla palaczy, większa re-
stauracja, bar z kominkiem, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego (w 
zimie), serwis narciarski (w zimie), parking przy hotelu, garaże, pokój 
zabaw dla dzieci, usługi kosmetyczne (manicure, pedicure, fryzjer), 
Internet WIFI. Wellness Centrum - 25 m basen, brodzik dla dzieci ze 
zjeżdżalnią, masaże wodne, tepidarium, sauny – nowość w części 
wellness „Four Seasons” 3 nowe sauny – Turecka Oaza, Tatrzańska Siła 
i Sauna Północna. Znajdują się tu również 3 baseniki z kontrastowymi 
kąpielami o różnych temperaturach: 12,5°C, 22°C, 32°C – oraz leżaki 
do odpoczynku. Strefa dla dzieci - basen dla dzieci o długości 7,5 me-
tra i temperaturze wody 31°C, miejsce do gier wodnych i zabaw dla 
dzieci w różnych kategoriach wiekowych, narysowane na ścianach 
bajkowe postacie, pływające piłki i zabawki w basenie, do dyspozycji 
są też koła i nadmuchiwane rękawki dla dzieci do pływania. 
W cenie pobytu: śniadanie, basen gratis dla gości w godzinach 7.30-
10.00. 
Informacje dodatkowe: taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1 
Eur/ os/ dzień. Możliwość dokupienia obiadokolacji – 102,-zł/ dorosły, 
69,-zł/ dziecko (2-12 lat), Wellness – 12 Eur/ dorosły/ 3 godziny; 9 Eur/ 
dziecko<12, dopłata za balkon 5 Eur/ pokój/ dzień.  Opłata za łóżecz-
ko dziecięce 7 Eur/ dzień. 
Dziecko (jedno) do lat 6 z 2 dorosłymi – gratis na dostawce lub na 
wspólnym spaniu - dot. pobytów ze śniadaniem. Informacje dot. re-
zerwacji: płatność 80% po potwierdzeniu rezerwacji, jeżeli pobyt za-
czyna się za mniej niż 30 dni – płatność 100%

JASNA POD CHOPOKIEM
 

SLODRU

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/druzba-ski-and-wellness-residence.html
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PAKIET WELLNESS: noclegi, 2 posiłki dziennie, wstęp na basen 7.3-10.00, wstęp 
do wellness centrum w godzinach otwarcia, 10% zniżki do szkółki narciarskiej, 
wypożyczalni sprzętu naciarskiego, parking niestrzeżony. Obowiązkowa dopłata 
do Wigilii – 138,-zł/ dorosły; 97,-zł/ dziecko (2-12 lat), do BALU sylwestrowego 506,-
zł/ dorosły, 335,-zł/ dziecko (2-12 lat). Jedno dziecko do lat 6 bez łóżka stała opłata 
149,-zł/ doba. UWAGA! Turnus sylwestrowy nie może się zaczynać ani kończyć 
31.12.19 oraz 01.01.20
Informacje dot. rezerwacji: płatność 80% po potwierdzeniu rezerwacji, jeżeli po-
byt zaczyna się za mniej niż 30 dni – płatność 100%

„DRUŻBA” 
CENA za 1 noc 05.01-08.03.20 08.03-14.04.20

długość pobytu/
ilość nocy 2 3-4 min. 5 2 3-4 min. 5

DOR/2/1P 468 423 362 362 317 272
DOR/2/1P LUX 
DOR/APT4/1P 

DOR/FAM/1P (E)
498 438 392 392 347 302

DOR/2/1P (E) 423 392 332 332 287 256
DOR/1/1P (E) 695 604 544 513 453 392

DOR,DZ/DOS/1P 272 241 211 211 211 181
ceny podane w PLN

„DRUŻBA” 
PAKIET WELLNESS

CENA za 1 noc
05.01-08.03.20 08.03-14.04.20

długość pobytu/
ilość nocy 3-4 min. 5 2 3-4 min. 5

DOR/2/2P 604 534 547 504 447
DOR/2/2P LUX 
DOR/APT4/2P 

DOR/FAM/2P (E)
531 565 574 531 477

DOR/2/2P (E) 574 507 516 474 420
DOR/1/2P (E) 803 707 689 634 568
DOR/DOS/2P 423 380 392 392 350

DZ(6-12)/DOS/2P 386 356 356 356 326
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/druzba-ski-and-wellness-residence.html

