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nowy obiekt na terenie aquaparku z bezpośrednim wejściem na niektóre 
baseny. 
Zakwaterowanie: w pokojach 2-osobowych z możliwością dostaw-
ki, pokojach „exclusive” (LUX) 2-osobowych z możliwością 2 dosta-
wek, wszystkie klimatyzowane, z łazienką, minibar, TV Sat, suszarka 
do włosów, szlafrok, czajnik bezprzewodowy, sejf, WiFi. VIP usługi: 
Fresh Zona – w jednym z pomieszczeń gratis dla Klientów dostęp do 
wody, świeżych owoców, herbat, rezerwacja leżaków w obrębie aqu-
aparku, przestronny lobby bar z ofertą napoi i obsługą aż do basenu, 
parking przy hotelu, WiFi, wypożyczalnia rowerów. TYLKO dla gości 
hotelu prywatne baseny z wodą geotermalną. 
Na terenie kompleksu: restauracja, restauracja BABU, bary przy ba-
senach z bezpośrednim wejściem. Taksa klimatyczna płatna na miej-
scu 1 Eur/ osoba/ dzień.
W cenie pobytu: PAKIET HARMONIA Harmonia Wellness & Spa Sauna – sau-
nowy świat - rzymska, solna - Steam, mentol, fińskiej, sauny suchej i nowo 
otwartym Sauna Dome. Harmonia Wellness & Spa to strefa ogólnodostęp-
na bez kostiumów kąpielowych dla kobiet i mężczyzn. Wejście jednorazo-
we na max. 3 godz. Klient ma dodatkowe 40 minut na przebranie się. Po 
przekroczeniu limitu automatycznie doliczana jest dopłata dorosły 9 Eur / 
dla dzieci 6 Eur. Wejście do świata saun dla dzieci od 6 do 12 lat jest możliwe 
tylko w czasie 10:00-11:00, maksymalny pobyt w świecie saun jest do 14:00.
WSTĘP DO AQUAPARKU GRATIS!: również w dniu przyjazdu przed 
zakwaterowaniem jak i w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ * 
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i 
inne) – szczegółowa informacja w biurze.
OPCJA DOKUPIENIA SKIPASSU!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego 
pobytu będzie można dokupić SKIPASS w centrach narciarskich Jasna 
pod Chopokom/ Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smoko-
vec (ilość nocy = ilość skipassów). Warunkiem skorzystania jest reje-
stracja w systemie GOPASS. Cena skipassu nie jest z góry ustalona – 
jest zależna od wieku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu dokonania 
rezerwacji. 
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„GALERIA” ZIMA 
CENY ZA 1 NOC

30.10-
23.12.22 23-29.12.22 29.12.22-

03.01.23
03-

11.01.23
11.01-

16.02.23
16.02-

06.04.23
06-

30.04.23

DOR/2/1P 446 571 945 403 359 433 309
DOR/2/1P LUX 614 716 1043 503 449 541 483
DOR/DOS/1P 287 287 287 287 287 287 287

DZ(6-12)/DOS/1P 184 184 184 184 184 184 184
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/besenova/galeria-thermal-besenova.html
http://www.karpatia.pl/besenova/galeria-thermal-besenova.html
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mała miejscowość na Liptovie, blisko granicy z Polską, słynna z nowo-
czesnego kompleksu otwartych, całorocznych basenów z wodą termal-
ną.
Plotka głosi, iż kąpiel w tych basenach działa odmładzająco, a dzięki 
znacznej zawartości litu woda wpływa bardzo pozytywnie na psychikę 
a ponadto działa lecząco na układ ruchowy, pomaga przy problemach 
urologicznych i dermatologicznych.
GINO PARADISE BESENOVA: 7 basenów z wodą termalną o temperaturze 
od 28 do 40°C; 3 baseny wewnętrzne z niecką nierdzewną, napełnione 
ogrzewaną wodą pitną o temperaturze od 27 do 36°C w hali basenowej 
znajduje się również zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, Atrium ze znaj-
dującymi się pod gołym niebem 2 jacuzzi, Wellness centrum – Witalny 
świat–kompleks saun i inhalacji (solna, ziołowa, rzymska, miętowa, fiń-
ska), basen lodowy, whirlpool, kąpiel kneippa, tepidarium, hydromasa-
że... Relax centrum – fitness, masaże, solarium, manicure, pedicure.
NARTY: 10 km Rozomberok, ok. 20 km Jasna pod Chopokom. 
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