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2 hotele połączone z kompleksem basenów termalnych (krytych i odkrytych), 
Zakwaterowanie: 2 hotele połączone z kompleksem basenów termal-
nych (krytych i odkrytych), posiadają razem ok. 120 pokoi z łazienkami 
(suszarki), TV-sat, minibarek, sejf, telefon, dostęp do internetu, czajnik 
bezprzewodowy (kawa i herbata gratis). NOWOŚĆ! pokoje w H Seasons są 
odnowione i dorównują standardowi 4*. W części hotelowej „SEASONS” są 
4-osobowe pokoje tzw. „mezonetowe” - piętrowe (piętro łóżko małżeńskie, 
parter rozkładany wypoczynek) - wygodne dla 4 osób – przed remontem.
Do dyspozycji: restauracje, kawiarnia, bary, plac zabaw dla dzieci (opieka 
nad dziećmi), fitness, park wodny, baseny termalne, korty tenisowe, boiska 
do siatkówki, mini pole golfowe, system saun, solarium, jaskinia śnieżna, ma-
saże. Po wszystkich obiektach kompleksu AquaCity można swobodnie poru-
szać się dzięki nowoczesnemu systemowi kart chipowych, które umożliwiają 
także dostęp do poszczególnych urządzeń oraz dokonywanie zakupów to-
warów i korzystanie z oferty gastronomicznej. K-Vital Beauty Centrum - za-
biegi odchudzające, formujące sylwetkę, liposukcja, zabiegi na ciało i twarz, 
lekarska kosmetyka i wiele innych, w hotelu znajduje się również KRIOCEN-
TRUM oraz Centrum Masażu Tajskiego, można też zakupić tradycyjne masaże. 
W cenie pobytu: 2 posiłki dziennie, wolny wstęp na wszystkie baseny 
„AQUAZONY” (50m Olimpijski basen, brodzik dla dzieci, 7 zewnętrznych ba-
senów z tego 3 są termalne: grzyb wodny, siedzenia i łóżka ze strumieniami 
wodnymi, huśtający wodny dzwon i zjeżdżalnie), fitness centrum, jacuzzi, 
kryte baseny termalne „BLUE DIAMOND” I i II, „BLUE SAPPHIRE” – pierwszy 
na świecie kompleks basenów ogrzewanych energią słoneczną, gdzie co 
wieczór urządzane są 3D LASER SHOW; NOWOŚĆ - FIRE & WATER WELLNESS 
& SPA największe dwupiętrowe centrum wellness na Słowacji o powierzch-
ni 1590 m2; Witalny Świat pełen kontrastów symbolizujący żywioły ognia i 
wody, podzielony na dwie strefy prywatną i party; basen prywatny, jacuzzi, 
8 saun i inhalacji ( sauna ceremonialna, solna, mentolowa, sucha, infra sau-
na); jaskinia lodowa, pomieszczenia do odpoczynku i na party z łóżkami 
wodnymi; 14m bar wellness z doskonałą ofertą koktajli, Internet, kawa i her-
bata w pokoju (saszetki), parking. W sezonie letnim Treasure Island – Wyspa 
Skarbów – nowy basen dziecięcy ze słoną wodą, wrak łodzi ze zjeżdżalniami 
i atrakcjami, terrarium z legwanem i żółwiami, dziecięce party w stylu pirac-
kim, animacje dla dzieci, jacuzzi dla dzieci i dorosłych. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 6 lat bez łóżka – GRATIS. Możliwość do-
kupienia obiadu: 15 Eur/ dzień. Opłata za psa 15 Eur/ dzień. Pobyty min 2 
noce. Taksa klimatyczna płatna na miejscu w wysokości 1,5 Eur/ os/ dzień. 
ZIMA 2022: obowiązkowa dopłata do Wigilii 250,-zł / dorosły; 125,-zł / 
dziecko (6-15), obowiązkowa dopłata do balu sylwestrowego 750,-zł/ do-
rosły; 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. 
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„AQUACITY” 
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 473 372 659
DOR/DOS/2P 372 372 372

DOR/1/2P 811 608 1183
DOR, DZ/4/2P 
Mezonetowy 312 254 -

DOR/APT/4/2P 465 389 592
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/poprad/aquacity-seasons-3*-i-mountain-view-4*.html
http://www.karpatia.pl/poprad/aquacity-seasons-4*-i-mountain-view-4*.html
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Położony w północno-wschodniej części Słowacji, u podnóża Wysokich 
Tatr, ok. 50 km od przejścia granicznego z Polską w Łysej Polanie. Mia-
sto stanowi swoiste administracyjne, ekonomiczne i kulturalne centrum 
regionu i może się poszczycić historią sięgającą XIII wieku. Nowoczesne 
bary i restauracje ugoszczą turystów zwiedzających zabytki miasta, 
m.in.: wczesnogotyckie kościoły z malowidłami ściennymi z XV wieku 
oraz liczne muzea.
Dzięki obfitości pomników przyrody, monumentalnych zamków i innego 
dziedzictwa kulturowego w okolicy, a teraz także dzięki nowemu kom-
pleksowi AquaCity wraz z ekskluzywnym hotelem, basenami, salami 
konferencyjnymi i infrastrukturą sportową, Poprad jest coraz bardziej 
popularnym celem wizyt europejskich turystów.
NARTY:
SVIT–Lopuszna Dolina: trasy zjazdowe ilość/długość: 4/6,4 km, ilość 
wyciągów/kolejek linowych: 5/0, wysokość nad poziomem morza: 750-
1024 m n.p.m., przepustowość: 2400 osób/godz.,
SKI BACHLEDOVA–trasy zjazdowe ilość/długość: 11/9,5 km, ilość wycią-
gów/ kolejek linowych: 7/1, wysokość nad poziomem morza: 920-1160 
m n.p.m., przepustowość: 5410 osób/godz.
SKITATRY-Lucivna–trasy zjazdowe liczba/długość: 2/1,1 m, liczba wycią-
gów/kolejek: 2/0, wys. nad poziomem morza: 784–1024 m n.p.m., prze-
pustowość: 1200 osób na godzinę.,
LIPTOVSKA TEPLICKA–Smreciny: trasy zjazdowe ilość/długość: 7/5,3 km, 
ilość wyciągów/kolejek linowych: 3/0, wysokość nad poziomem morza: 
920-1300 m n.p.m., przepustowość: 2100 osób/godz.

POPRAD


