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największy i najczęściej odwiedzany ośrodek narciarski w Tatrach Wy-
sokich.
SKI CENTRUM PARK SNOW–trasy zjazdowe ilość/długość: 9/7,36 km, 
ilość wyciągów/kolejek linowych: 3/3, wysokość nad poziomem morza: 
1376-1860 m n.p.m., przepustowość: 6000 osób/godz. oraz ponad 20 
km tras do uprawiania narciarstwa biegowego. Całkowita długość tras 
zjazdowych wynosi 7,36 km. Nowością jest nowa, 6-miejscowa kolejka 
linowa i trasa zjazdowa Furkotka o długości 1200 + 600 m.
W Ośrodku znajduje się najwyżej położona, sztucznie śnieżona trasa 
narciarska na Słowacji, pozostałe trasy są również sztucznie zaśnieżane. 
Jest również serwis narciarski, wypożyczalnia nart i szkółka narciarska.

STRBSKE PLESO
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hotel znajduje się w najpiękniejszej części Wysokich Tatr, w turystycznym 
centrum Strbskego Plesa, na wysokości 1355 m n.p.m. W pobliżu znajdują 
się, zawsze świetnie przygotowane, trasy narciarskie zjazdowe, jak rów-
nież trasy biegowe. Każdy miłośnik białego szaleństwa znajdzie coś tutaj 
dla siebie. 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2-osobowe z możliwością dostawki, po-
koje rodzinne 2+2 wszystkie z łazienkami. 
W hotelu: basen, Witalny Świat – wejście na 3 godziny 10 Eur/ os (sau-
ny suche: fińska do 100°C, sauna kanadyjska do 80°C; sauna parowa 
do 40°C - wilgotność 40-60%; solankowa kąpiel parowa do 45°C; so-
larium; wanny do masażu; basen ze sztucznym nurtem; basen chło-
dzący; studnia lodowa; tor wodny), bilard, restauracja, pizzeria, sauna, 
siłownia. 
Informacje dodatkowe: Opłata za psa: 18 Eur/ noc. Parking gratis. 
Dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS, dziecko do lat 6 na dostawce 
gratis z 2 pełnopłatnymi. Śniadania – bufet. Możliwość dokupienia 
wyżywienia: kolacja: 46,-zł/ dorosły; 23,-zł/ dziecko do 12 lat. Taksa 
klimatyczna w cenie. 

Hotel „TOLIAR”*** 
STRBSKE PLESO  

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TOLIAR

„TOLIAR” 
CENA 

za 1 noc

06.01-08.03.20 
14.06-06.09.20

08.03-09.04.20 
06.09-25.10.20

09-13.04.20 
min. 3 noce

13.04-14.06.20 
25.10-23.12.20

DOR/2/1P 240 209 278 168
DOS/1P 120 90 120 66

DOR/4/1P 195 180 227 153
DOR/1/1P 359 329 382 233

ceny podane w PLN

SLOTOL

http://www.karpatia.pl/strbske-pleso/toliar-hotel-.html

