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nowy obiekt położony blisko dolnej stacji kolejki kabinowej na Otupne. 
Zakwaterowanie: w pokojach 2-osobowych de luxe z możliwością do-
stawki, wszystkie z łazienką, minibarem, TV Sat, szlafrok, sejf, suszarka do 
włosów, WiFi, apartamenty za dopłatą. 
W hotelu: restauracja, lobby z kominkiem, wypożyczalnia sprzętu spor-
towego, przechowalnia sprzętu narciarskiego, małe WELLNESS & SPA z 
basenem, jacuzzi, infra, fińską i parową sauną, strefa relaksu, basen chło-
dzący – gratis dla gości 3h/ dzień, parking. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc 
na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUAL-
NĄ 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.
OBOWIĄZKOWA DOPŁATA!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego pobytu 
będzie doliczany SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod Chopokom/ 
Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec lub
AQUAPASS wejście do AQUAPARKU Tatralandia/ Besenova (ilość nocy = 
ilość skipassów/ aquapassów). Warunkiem skorzystania jest rejestracja w 
systemie GOPASS. Z dopłat nie można zrezygnować – ich cena nie jest z 
góry ustalona – jest zależna od wieku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu 
dokonania rezerwacji. 
OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości imprezy 
płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w przypadku 
rezygnacji

Hotel „POSTA” ****  
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

POSTA

SLOPOS

„POSTA” ZIMA 
CENA 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 448 825 1483 977 828 923 623
DOR/DOS/1P 316 316 575 399 391 399 399

DZ(6-12)/DOS/1P 216 216 311 311 216 311 311
ceny podane w PLN

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


