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oddany po generalnym remoncie w marcu 2016 roku. Najnowocześniej-
szy wellness hotel w Tatrach Wysokich. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1, 2-osobowych (niektóre można 
połączyć wewnętrznymi drzwiami), dla rodzin z dziećmi możliwość 
zakwaterowania w 4-osobowych pokojach tzw. „mezonetowe” - pię-
trowe (piętro łóżko małżeńskie, parter rozkładany wypoczynek) lub 
pokoje typu SUITE 4-osobowe (sypialnia 2-osobowa + pokój dzien-
ny z rozkładanym wypoczynkiem) – wszystkie typy pokoi posiadają 
łazienkę (suszarka do włosów, szlafroki, minibar, czajnik bezprzewo-
dowy (kawa i herbata gratis), TV Sat LCD, internet Wi-Fi – za dopłatą 
(gratis w pomieszczeniach ogólnodostępnych). W hotelu: restauracja 
z salonikiem, Lobby Bar, bar w basenie, Koniakowy bar Cigar Lounge, 
Winny Bar z kominkiem, recepcja, kącik dziecięcy, zewnętrzny grill z 
tarasem i miejscem do posiedzenia, multifunkcyjne boisko, wypoży-
czalnia rowerów, sejf, kantor, przechowalnia bagaży, przechowalnia 
sprzętu narciarskiego, sklep sportowy, sala konferencyjna na 200 
osób, mniejsze saloniki szkoleniowe dla 50 i 20 osób, gratis parking 
strzeżony, MOUNTAIN WELLNESS – basen z barem, jacuzzi, sauny (sol-
na, fińska, parowa, infra), pomieszczenie wypoczynkowe z łóżkiem do 
masażu i jacuzzi, relax zona z wodospadem, basen chłodzący. 
W cenie pobytu: 2 posiłki dziennie, wejście do hotelowego MOUN-
TAIN WELLNESS, parking strzeżony, kawa herbata w pokoju. 
Informacje dodatkowe:  Możliwość dokupienia masaży w Moun-
tain SPA, zarówno tradycyjne jak i tajskie. Dzieci do 6 lat bez łóżka 
– GRATIS. Możliwość dokupienia obiadu: 15 Eur/ dzień. Opłata za psa 
20 Eur/ dzień. Pobyty min 2 noce. Taksa klimatyczna płatna na miej-
scu w wysokości ok 1 Eur/ os/ dzień. 
ZIMA 2022: obowiązkowa dopłata do Wigilii 250,-zł / dorosły; 125,-
zł / dziecko (6-15), obowiązkowa dopłata do balu sylwestrowego 
750,-zł/ dorosły; 375,-zł/ dziecko (6-15)
CENY 2022/2023: promocja 7=6 obowiązuje w czasookresie 05.01-
27.12.2022 oraz 05.01-27.04.2023. ZAPYTAJ o aktualną promocyjną 
cenę! Boże Narodzenie – min. 3 noce, sylwester min. 5 nocy.

„HORIZONT Resort”****  
STARA LESNA 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
HORIZONT

SLOHOR

„HORIZONT”  
CENA za 1 noc

19-27.12.22 
05.01-15.03.23 

07-11.04.23

01.09-19.12.23 
15.03-07.04.23 

11-28.04.23

27.12.22 
-05.01.23 

min. 
5 nocy

DOR/2/2P 422 338 625
DOR/1/2P 709 540 1115

DOR, DZ/4/2P 
mezonetowy 270 228 397

DOR/SUITE4/2P 414 355 592

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/stara-lesna/horizont-resort.html
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miejscowość oddalona o ok. 5 km od Starego Smokovca oraz o ok. 2 km 
od Tatrzańskiej Łomnicy, na granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Doskonała baza wypadowa w Wysokie Tatry – centra narciarskie: Ta-
trzanska Łomnica, Strbske Pleso.

STARA LEŚNA


