SŁOWACJA – LATO 2011

REGION (1): Tatry Wysokie, Orava, Magura Spiska
POPRAD – położony w północno-wschodniej części Słowacji, u podnóża Wysokich Tatr, ok. 50 km od przejścia granicznego z Polską w Łysej
Polanie. Miasto 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 kompleksowi AquaCity wraz z ekskluzywnym hotelem, basenami termalnymi i nie tylko, salami konferencyjnymi i
infrastrukturą sportową, Poprad jest coraz bardziej popularnym celem wizyt europejskich turystów.
KOMPLEKS „AquaCity” Hotel „SEASONS (3*) oraz Hotel „MOUNTAIN VIEW”
30.06-31.08;
31.08-22.12;
22-26.12 26.12-04.01
„AQUACITY”
(4*) – 2 hotele połączone z kompleksem basenów termalnych (krytych i odkrytych),
04.01-15.03.12 15.03-30.06.12
4 noce
5 nocy
DOR/2/2P (3*)
2352
2058
1376
2042
posiadają razem ok. 120 pokoi z łazienkami (suszarki), TV-sat, minibarek, sejf, telefon,
1470
860
1260
dostęp do internetu. Do dyspozycji: restauracje, kawiarnia, bary, plac zabaw dla dzieci DOR/DOS/2P (3*)
(opieka nad dziećmi), fitness, park wodny, baseny termalne, korty tenisowe, boiska do
DOR/2/2P (4*)
2646
2205
1512
2205
siatkówki, mini pole golfowe, system saun, solarium, jaskinia śnieżna, masaże. Po DOR/DOS/2P (4*)
2058
1176
1680
wszystkich obiektach kompleksu AquaCity można swobodnie poruszać się dzięki
nowoczesnemu systemowi kart chipowych, które umożliwiają także dostęp do poszczególnych urządzeń oraz dokonywanie zakupów
towarów i korzystanie z oferty gastronomicznej. NOWOŚĆ ! od 01.03.2011 otwarto K-Vital Beauty Centrum - zabiegi odchudzające,
formujące sylwetkę, liposukcja, zabiegi na ciało i twarz, lekarska kosmetyka i wiele innych, w hotelu znajduje się również KRIOCENTRUM oraz
Centrum Masażu Tajskiego, można też zakupić tradycyjne masaże. W cenie pobytu: wolny wstęp na wszystkie baseny „AQUAZONY” (50m
Olimpijski basen, brodzik dla dzieci, 7 zewnętrznych basenów z tego 3 są termalne: grzyb wodny, siedzenia i łóżka ze strumieniami wodnymi,
huśtający wodny dzwon i zjeżdżalnie), fitness centrum, jacuzzi, kryty basen termalny "BLUE DIAMOND", „BLUE SAPPHIRE” – pierwszy na
świecie kompleks basenów ogrzewanych energią słoneczną, gdzie co wieczór urządzane są pokazy laserowe; WITALNY ŚWIAT (7 różnych
saun: mentolowa, solna, parowa, fińska, kwiatowa), basen lodowy z jaskinią śnieżną (-15 st.C), solarium, taksa klimatyczna i parking. Dzieci
do 6 lat bez świadczeń – GRATIS. Możliwość dokupienia obiadu: 15 Eur/ dzień. Obowiązkowa dopłata do Wigilii 150,-zł/ dorosły, 75,-zł/
dziecko (6-15), do BALU sylwestrowego 430,-zł/ dorosły, 215,-zł/ dziecko 6-15.
31.03-21.04; 21-24.04
Pensjonat „U STEFANA” – położony ok. 50 m od kompleksu basenów termalnych AQUACITY.
„U STEFANA”
21.06-30.09
24.04-21.06
3 noce
Zakwaterowanie w dwóch budynkach usytuowanych obok siebie: pokoje 2-5 os. z łazienkami, dostęp
DOR, DZ/2-5/1P
650
269
670
do Internetu, TV. Do dyspozycji gości: regionalna restauracja z wewnętrznym grillem, parking. Dzieci
DZ(5-12)/2-5/1P
340
164
340
do lat 5 bez świadczeń GRATIS. Możliwość dokupienia obiadokolacji: 4 Eur/ osoby. UWAGA
PROMOCJA !! przy pobycie minimum 5 nocy OBIADOKOLACJA GRATIS (dot. turnusów do 21.04 i 24.04-21.06). Taksa klimatyczna płatna na
miejscu: 0,66 €. Pobyty - 7 nocy.

Apartamenty i Domki „GREENFIELD RESORT” - kompleks położony w odległości ok 5 km
od Popradu w wiosce Velky Slavkov. Do dyspozycji gości: WILLE - parter (łazienka, w pełni
wyposażony aneks kuchenny, pokój dzienny z rozkładaną kanapą i TV sat), piętro - (sypialnia 2
lub 4 osobowa). STYLOWE DOMKI - z własnym tarasem - wyposażenie jak w Willach. Na
terenie kompleksu znajduje się odrębny 2-piętrowy budynek, w którym na poddaszu znajdują
się apartamenty i studia. APARTAMENTY - 4 -osobowe z możliwością 2 dostawek (sypialnia 2osobowa, pokój dzienny z 2 łóżkami), łazienka (prysznic z masażem + WC), kuchnia, TV.
STUDIA - duże, przestronne pokoje 2-osobowe z możliwością 2 dostawek, aneksem
kuchennym, łazienką i TV. Na terenie obiektu znajduje się plac zabaw i zjeżdżalnie dla dzieci.
Kaucja zwrotna 70 €/ pobyt. Jedno dziecko <12 lat na dostawce - GRATIS. Możliwość
wykupienia wyżywienia w góralskiej restauracji SALAS (śniadania i obiadokolacje): dorośli 46,-zł/
dorosły/ dzień, dzieci < 12 lat/ 31,-zł/ dzień. Pobyty poza sezonem – liczone w promocji 7=6.

„GREENFIELD”

30.06-31.08

15.03-22.04
25.04-30.06
31.08.19.12
7=6

22-25.04
3 noce

DOMEK/4/0P

2227

1740

1014

DOMEK/6/0P

2719

1993

1238

WILLA/4/0P

1572

1151

716

WILLA/6/0P

2129

1488

969

APT/4/0P

1572

1095

716

STUDIO/2/0P

1048

814

480

DOR/DOS/0P

230

199

105

TATRZAŃSKA ŁOMNICA - leży ok. 5 km na wschód od Starego Smokovca w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego, to największa
miejscowość wczasowa po Słowackiej stronie Tatr. Znajduje się tam Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego – gdzie można poznać historię
regionu oraz zobaczyć ciekawą ekspozycje fauny i flory tatrzańskiej.

30.04-21.05; 21.05-02.07;
Hotel „TITRIS”*** - znajduje się przy głównym wjeździe do miejscowości, sąsiaduje z
„TITRIS”
02-16.07 16.07-24.09
15.10-17.12
24.09-15.10
muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do dyspozycji gości: kawiarnia, jadalnia, bilard,
DOR/1,2/2P
1172
1239
1338
1479
dyskoteka, kort tenisowy, winda, drink bar, sala regionalna „Szopa”, tenis stołowy, sala
DOR/DOS/2P
937
991
1070
1183
konferencyjna na 160 os. oraz AQUA RELAKS: Strefa 1 (baseny): 2 baseny, jacuzzi,
DZ(3-15)/2/2P
820
867
936
1035
fontanna-grzybek, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzer powietrzny, „rwąca rzeka”; Strefa 2 DZ(3-15)/DOS/2P
586
619
669
739
(sauny): sauna sucha, sauna ziołowa (biosauna), sauna parowa, basen chłodzący,
whirlpool. GRATIS 2 godzinny wstęp do „mix zony” w Aqua Relaxcentrum/ turnus. Pokoje 1, 2 os. z możliwością dostawki z łazienką, TV,
radio. Parking przy hotelu niestrzeżony – niepłatny. Dopłata za niewykorzystane miejsce – 7 Eur/ dzień. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – gratis.
UWAGA PROMOCJA !! – dzieci do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS. Obiekt nie przyjmuje
zwierząt. Pobyty - 7 nocy.
LETNIA KAMPANIA ważna na pobyty w okresie 01.07-02.09.2011. GRATISY: kącik zabaw dla dzieci, animacje dla dzieci, wieczorne garden
party przy ognisku, aqua aerobic.

Hotel "URAN"*** - usytuowany przy głównej drodze, blisko centrum miejscowości. Do
30.04-21.05; 21.05-02.07;
„URAN”
02-16.07 16.07-24.09
15.10-17.12
24.09-15.10
dyspozycji gości: kawiarnia, jadalnia, sauna, bilard, siłownia, basen kryty, pokój i plac
DOR/1,2/2P
1003
1137
1211
1338
zabaw dla dzieci, winda, drink bar, solarium, sala konferencyjna na 30 os., kantor, tenis
DOR/DOS/2P
802
909
968
1070
stołowy oraz zaplecze rekreacyjne. Pokoje 2 os. z możliwością dostawki z łazienkami. W
DZ(3-15)/2/2P
702
795
847
936
cenie pobytu wstęp na hotelowy basen w godz. 7-10.00. Dla gości hotelu 30% zniżki na
DZ(3-15)/DOS/2P
500
568
605
669
wstęp do AQUA RELAX w Tatrzańskiej Łomnicy w H. ODBORAR. Parking przy hotelu
niestrzeżony – niepłatny. Opłata za psa – 10 Eur/dzień, dopłata za niewykorzystane miejsce – 7 Eur/ dzień. Dzieci do lat 3 bez
świadczeń – gratis. UWAGA PROMOCJA !! – dzieci do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju - GRATIS. Pobyty
- 7 nocy.
LETNIA KAMPANIA ważna na pobyty w okresie 01.07-02.09.2011. Przy min. 3 nocach – dodatkowe BONUSY.
GRATISY: kącik zabaw dla dzieci, animacje dla dzieci, wieczorki taneczne.
Hotel „SLOVAN”*** - po generalnym remoncie – oficjalne otwarcie 27.12.2010, 6kondygnacyjny budynek (w tym 3 nowe piętra), położony blisko dolnej stacji kolejki na Łomnicki
Szczyt. Pokoje 1, 2 -osobowe, pokoje rodzinne typu STUDIO 2+1, 2+2, 2+3 oraz pokoje LUX 1, 2,
3-osobowe, na dobudowanych piętrach (przestronne, TV LCD, dostęp do Internetu, bezpośredni
widok na góry), wszystkie z łazienkami, TV-Sat, telefonem, radio, w większości z balkonem,
niektóre pokoje są z możliwością dostawki (tylko dla osób do 19 lat). W hotelu znajdują się również
pokoje typ BASIC – ekonomiczne – bez widoku na Tatry, bez balkonu, o niższym standardzie. Do
dyspozycji gości: restauracja, bar nocny, kawiarnia, przechowalnia nart, bilard, tenis stołowy WiFi
w barze dziennym i kawiarni, kącik dla dzieci, RELAX CENTRUM (3 godziny/ dzień gratis): basen
o temperaturze wody i powietrza 30°C, leżaki, sauna sucha i parowa, hydromasaż, siłownia,
możliwość dokupienia masaży. PROMOCJA dzieci do lat 6 z 2 dorosłymi bez świadczeń gratis,
łóżeczko dla dziecka <4 opłata 55,-zł/ noc. Parking gratis. Taksa klimatyczna płatna na miejscu –
ok. 1 Eur/ dzień/ osoba. Możliwość dopłaty do obiadokolacji: 43,-zł/ dorosły; 26,-zł/ dziecko<13 lat
(4-13). Pobyty: min 3 noce
GRAND HOTEL „PRAHA”**** - położony u stóp Łomnickiego Szczytu. Zakwaterowanie w
pokojach 1, 2 - osobowych z łazienką, z możliwością dostawki, wyposażone w TV-sat, radio, telefon,
sejf, minibar. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, nocny bar, basen kryty (w cenie pobytu),
sauna, gabinety masażu, jaccuzi, bilard, sale konferencyjne, taras letni, wypożyczalnia rowerów,
kącik zabaw dla dzieci, parking niestrzeżony niepłatny. Możliwość zabrania zwierząt domowych –
16Eur/ noc. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - GRATIS. Taksa klimatyczna płatna na miejscu 1 Eur.
Pobyty 7 nocy.

25.04-01.07
20.09-26.12

01.07-20.09

20-25.04
5 nocy

DOR/1,2/1P;
DOR/STUDIO/1P
DZ(4-13)/2/1P;
DZ(4-13)/STUDIO/1P

1139

1270

1100

790

880

788

DOR/1,2,3/1P LUX

1278

1580

1290
905

„SLOVAN”

DZ(4-13)/2,3/1P

890

1090

DOR/2/1P BASIC

840

1009

960

DZ(4-13)/2/1P BASIC

586

704

670

DZ(4-13)/DOS/1P

508

626

782

DZ(13-19)/DOS/1P

586

704

939

„PRAHA”

11.07-19.09

20.03-21.04;
26.04-11.07;
19.09-25.12

22-26.04
4 noce

DOR/2/2P

2500

2200

1480

DOR/DOS/2P

1850

1850

1057

DZ(3-12)/DOS/2P

940

940

537

TATRANSKIE MATLIARE - miejscowość wypoczynkowa w regionie Tatr Wschodnich, położona na wysokości 885 m n.p.m, ok. 2 km od
Tatranskej Łomnicy, ok. 25 km. od przejścia granicznego Polska - Słowacja – Łysa Polana. Znajduje się tu kilka obiektów sanatoryjnych,
wykorzystujących doskonałe warunki klimatyczne. Świetna baza wypadowa zarówno w Tatry Wysokie jak i Wschodnie.
Hotel "HUTNIK" - kompleks hotelowy złożony z 2 budynków, usytuowanych u podnóża
Wysokich Tatr, posiada pokoje 1, 2, 3 – os. z łazienkami, TV, radio i pięknym widokiem na Tatry
roztaczającym się z południowej strony hotelu. Do dyspozycji gości: kryty basen (czynny od
niedzieli do piątku), sala konferencyjna na 120 os., kawiarnia, jadalnia, sala gimnastyczna, boisko
sportowe, sauna, bilard, siłownia, dyskoteka, kręgielnia (2 tory), tenis stołowy, grill, plac zabaw
dla dzieci, winda, solarium, mini golf. Parking przy hotelu niestrzeżony – niepłatny. Opłata za psa:
Hutnik I 10 Eur/ dzień; Hutnik II – 7 Eur/ dzień, dopłata za niewykorzystane miejsce – 7 Eur/
dzień. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – gratis. UWAGA PROMOCJA !! – dzieci do lat 8 na dostawce
lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS. Pokoje w hotelu HUTNIK 1 – po
remoncie, pokoje w hotelu HUTNIK 2 – przed remontem. W cenie pobytu wstęp na hotelowy
basen. Pobyty - 7 nocy.
LETNIA KAMPANIA ważna na pobyty w okresie 01.07-02.09.2011. Przy min. 3 nocach –
dodatkowe BONUSY.
GRATISY: 1 x sauna, kącik dziecięcy.

„HUTNIK” I

30.04-21.05;
15.10-17.12

21.05-16.07;
03.09-15.10

16.07-03.09

DOR/1,2/2P

950

1074

1179

DOR/DOS/2P

760

859

943

DZ(3-15)/2/2P

665

751

825

DZ(3-15)/DOS/2P

475

537

589

„HUTNIK” II

30.04-11.06;
15.10-17.12

11.06-16.07;
03.09-15.10

16.07-03.09

DOR/1,2/2P

845

898

950

DOR/DOS/2P

676

718

760

DZ(3-15)/2/2P

591

628

665

DZ(3-15)/DOS/2P

422

449

475

SMOKOVCE – największa osada leżąca na południowej stronie Wysokich Tatr u stóp Slavkovskiego szczytu, tworzy ją zespół miejscowości:
Stary Smokovec i Novy Smokovec w centrum, Górny Smokovec odrobinę na wschód i Dolny Smokovec, nieco na południe. W miejscowości
znajdują się liczne hotele, domy wczasowe i sanatoria, wypożyczalnie sprzętu sportowego, sklepy.

Hotel górski „HREBIENOK”*** – hotel po remoncie położony na terenie Tatrzańskiego Parku
30.04-21.05; 21.05-02.07;
„HREBIENOK”
02.07-24.09
15.10-17.12
24.09-15.10
Narodowego w pobliżu stacji kolejki naziemnej w Starym Smokowcu. Pokoje 1, 2 os. z łazienkami
DOR/1,2/2P
845
1017
1109
z możliwością dostawki. Do dyspozycji gości: samoobsługowa restauracja, 2 restauracje oraz
DOR/DOS/2P
676
811
887
kawiarnia. Parking strzeżony przy H. GRAND w Starym Smokovcu Do H. Hrebienok dojazd kolejka
DZ(3-15)/2/2P
591
709
776
naziemną. Opłata za psa 10 Eur/ dzień, za niewykorzystane miejsce 7 Eur/ dzień. Dzieci do lat 3 –
DZ(3-15)/DOS/2P
422
507
554
gratis. UWAGA PROMOCJA !! – dzieci do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os.
dorosłymi w pokoju – GRATIS. Pobyty - 7 nocy.
LETNIA KAMPANIA ważna na pobyty w okresie 01.07-02.09.2011. Przy min. 3 nocach – dodatkowe BONUSY.
GRATISY: kącik zabaw dla dzieci, animacje dla dzieci, wieczorki taneczne, gratis siłownia i tenis stołowy, 1 x / tydzień „wieczór słowacki”.
Hotel „GRANDHOTEL”**** - położony w Starym Smokovcu, w sercu Wysokich Tatr, łączy w
sobie romantyczną atmosferę 100-letniego zabytkowego budynku oraz nowoczesny luksus, komfort
zakwaterowania i wysoki standard usług. Pokoje z łazienkami, TV. Do dyspozycji gości: sale
konferencyjne, przestronna hotelowa restauracja, WELNESS CENTRUM (3 rodzaje saun – sucha,
parowa, infrasauna, jacuzzi, basen, siłownia) dodatkowo solarium i masaże. Śniadania w formie
bufetu. W cenie pobytu wstęp do wellness centrum, strzeżony parking. Dzieci do lat 3 bez
świadczeń – gratis. Taksa klimatyczna płatna na miejscu – 1 Eur/doba/os. Opłata za psa – 16 Eur/
doba. Pobyty – 7 nocy.

„GRANDHOTEL”

11.07-20.09

21.03-21.04
27.04-11.07
20.09-25.12

21-27.04
WIELKANOC
4 noce

DOR/2/2P

2460

2120

1390

DOR/DOS/2P

1770

1650

1050

DZ(3-12)/2/2P

1240

1100

750

DZ(3-12)/DOS/2P

940

880

540

„POLANA”

01.04-15.06;
16.09-22.12

15.06-16.09

Pensjonat „POLANA” – położony w Górnym Smokowcu – w odległości ok. 300 m od Starego Smokovca –
po remoncie. Przy obiekcie znajduje się przystanek autobusowy oraz przystanek kolejki elektrycznej.
Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3 osobowych oraz w pokojach rodzinnych (2 pokoje 2-os połączone),
wszystkie pokoje z łazienkami i TV. Do dyspozycji gości restauracja, parking, WiFi Internet. Śniadania w
formie bufetu, możliwość dokupienia obiadokolacji – 21,-zł/ dorosły. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis.
Taksa klimatyczna płatna na miejscu – 1 Eur/ dzień.

DOR/2/1P

565

665

DZ(3-12)/2/1P

432

470

DOR/1,3/1P

540

630

DZ(3-12)/1,3/1P

380

442

STARA LESNA - 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: Tatrzanska Łomnica, Strbske Pleso.
Hotel „HORIZONT”*** - położony w odległości tylko 2 km od Tatrzanskiej Lomnicy. Zakwaterowanie w
„HORIZONT”
10.01-30.10 10.01-30.10
pokojach 2, 3-osobowych „STANDARD” (z prysznicem) oraz w pokojach „LUX” (wanna z hydromasażem) za
AQUA
4noce
7nocy
dodatkową dopłata (44,-zł/ noc/ pokój), wszystkie z łazienkami, minibarkiem, TV, radio, telefon. Do
DOR/2,3/1P
447
880
315
616
dyspozycji gości: restauracja, aperitif bar, snack bar. SPORT: fitness, bilard, tenis stołowy, dodatkowo małe DZ(3-12)/DOS/1P
RELAKS Centrum: sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi, masaże (na zamówienie). W ogólnodostępnych
pomieszczeniach WI-FI Internet – gratis. Parking niestrzeżony – niepłatny, taksa klimatyczna w cenie. Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS.
Możliwość pobytu z psem – opłata ok. 13Eur/ noc. Dopłata do pokoju 1-osobowego 67,-zł/ noc. Możliwość dokupienia obiadu – 33,-zł/
dorosły; 23,-zł/ dziecko<12.
POBYTY AQUA – liczone w promocji 7=6 i 4=3 – w cenie: 4 lub 7 nocy, śniadania, raz dziennie
całodniowy wstęp na baseny termalne w AquaCity Poprad (Thermal Packet - 3 zewnętrze baseny, kryty basen 50 m, sauna parowa, kryte
baseny Blue Sapphire, 3D pokaz laserowy). Możliwość dokupienia obiadu – 33,-zł/ dorosły; 23,-zł/ dziecko<12.
Willa „ALTWALDORF” – budynek z pokojami dla 2 osób z możliwością dostawki i apartamentami dla 2-5 osób (2
pokoje) oraz 4-6 osób (3 pokoje). Każdy pokój/ apartament z łazienką, TV sat. Do dyspozycji gości: jadalnia z
kominkiem (tylko śniadania), zewnętrzny grill, parkowanie na terenie posesji. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis.
Dostęp do Internetu 1,50 Eur/ pokój/ dzień. Taksa klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu 0,33 Eur/dzień. Pobyty
– 7 nocy

„ALTWALDORF”

03.01-30.10

DOR/2/1P

535

DOR/DOS/1P
DZ(3-12)/2,DOS/1P

405

STRBSKE PLESO - największy i najczęściej odwiedzany ośrodek w Tatrach Wysokich. Wspaniała przyroda i majestat otaczających gór
sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi.
Hotel „BANIK”*** - położony w leśnym zaciszu przy małym jeziorku Nove Pleso. Do
30.04-21.05; 21.05-02.07;
„BANIK”
02-16.07 16.07-24.09
15.10-17.12
24.09-15.10
dyspozycji gości: kawiarnia, jadalnia, sauna, bilard, siłownia, dyskoteka, klub nocny, drink
DOR/1,2/2P
1090
1250
1299
1419
bar, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, winda, sala TV, kantor. Parking przy hotelu
DOR/DOS/2P
872
1000
1039
1135
niestrzeżony – niepłatny. Pokoje 1, 2, 3 os. z łazienką, TV, tel., radio. Do najbardziej
DZ(3-15)/2/2P
763
875
909
993
znanego turystom jeziora Strbskie Pleso - spacer ok. 10 minutowy. W cenie 1 x na cały
pobyt: fitness, tenis stołowy, sauna. Dla gości hotelu 30% zniżki na wstęp do AQUA RELAX DZ(3-15)/DOS/2P
545
625
649
709
w Tatrzańskiej Łomnicy w H. TITRIS. Opłata za psa 10 Eur / dzień, za niewykorzystane
miejsce 7 Eur/ dzień. Pokój 1-osobowy – bez dopłaty. Dzieci do lat 3 bez
świadczeń – gratis. UWAGA PROMOCJA !! – 1 dziecko do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS.
Pobyty - 7 nocy.
LETNIA KAMPANIA ważna na pobyty w okresie 01.07-02.09.2011. Przy min. 3 nocach – dodatkowe BONUSY.
GRATISY: animacje dla dzieci i dorosłych, kącik dziecięcy, 1 x / tydzień taneczny wieczór lub karaoke show
31.03-21.04
21-25.04
Hotel „FIS” *** - bezpośrednio przy Centrum Narciarskim Strbske Pleso - wyciągi na Solisko i Interski,
„FIS”
25.04-30.06 WIELKANOC 30.06-31.08
31.08-20.12
4 noce
a także biegowe trasy narciarskie. Po generalnym remoncie w 1998 r. Posiada pokoje po remoncie 2 –
DOR/2/1P
990
720
1150
osobowe, z możliwością dostawki oraz pokoje przed remontem (economy), wszystkie z łazienką, TV
DOS/1P
680
435
730
SAT, radio i telefonem. Do dyspozycji Gości: restauracja, kawiarnia, Koliba na Janowej Polance,
DOR/2/1P
Relaxcentrum (sauna, jacuzzi, solarium, fitness, masaże), sala konferencyjna, bilard, tenis stołowy,
810
635
995
economy
korty tenisowe, boisko sportowe, sala gimnastyczna, wypożyczalnia rowerów. Parking strzeżony – 5,Eur/doba. Opłata za psa: 7,-Eur/noc. W cenie pobytu – wolny wstęp do fitness centrum. Możliwość dokupienia obiadokolacji: 36,-zł/ os. dor.,
18,-zł/ dzieci do 12 lat. Dzieci do 4 lat – bez świadczeń – GRATIS. Taksa klimatyczna ok. 1,-Eur/ dzień/ osoby pow. 15 lat. Pobyty 7 nocy.

Hotel „TOLIAR”*** - hotel znajduje się w najpiękniejszej części Wysokich Tatr, w
22-25.04
21-25.04
„TOLIAR”
WIELKANOC WIELKANOC 25.04-01.07 01.07-30.09
turystycznym centrum Strbskego Plesa, na wysokości 1355 m n.p.m. W pobliżu znajdują się,
3 noce
4 noce
530
695
880
970
zawsze świetnie przygotowane, trasy narciarskie zjazdowe, jak również trasy biegowe. Każdy DOR/2/1P
miłośnik białego szaleństwa znajdzie coś tutaj dla siebie. Pokoje 2-osobowe z możliwością
DOS/1P
265
351
450
490
dostawki wszystkie z łazienkami. Do dyspozycji gości: basen, Witalny Świat – wejście na 3
godziny 45,-zł/ os (sauny suche: fińska do 100°C, sauna kanadyjska do 80°C; sauna parowa do 40°C - wilgotność 40-60%; solankowa kąpiel
parowa do 45°C; solarium; wanny do masażu; basen ze sztucznym nurtem; basen chłodzący; studnia lodowa; tor wodny), bilard, restauracja,
pizzeria, sauna, siłownia, restauracja. Opłata za psa: 10 €/ dzień. Parking gratis. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS. Śniadania – bufet.
Możliwość dokupienia wyżywienia: obiad lub kolacja (4-daniowe menu): 45,-zł/ os.dor.; 23,-zł/ dziecko do 12 lat. Taksa klimatyczna w cenie.
Pobyty – 7 nocy.
GRAND HOTEL „KEMPINSKI” ***** Wysokie Tatry - nowo-zrekonstruowany (otwarcie 07.05.2009)
„KEMPINSKI”
10.01-31.10
i sygnowany znakiem międzynarodowej sieci hotelowej KEMPINSKI, świadczącej usługi o najwyższym standardzie
DOR/2/1P
3150
z pewnością spełni Państwa oczekiwania. Tu historia łączy się ze stylowym luksusem i spokojną atmosferą kurortu,
DOR/DOS/1P
2360
a malownicze położenie nad jeziorem Strbske Pleso oraz sąsiedztwo majestatycznych szczytów Wysokich Tatr to
DZ(6-12)/2/1P
1640
niewątpliwe atuty. Zakwaterowanie w 98 luksusowo wyposażonych pokojach 2-osobowych z możliwością dostawki z
1230
przepięknym widokiem na Strbske Pleso, okoliczną dolinę, a przede wszystkim na otaczające góry, wszystkie z DZ(6-12)/DOS/1P
łazienkami, WC, WiFi Internet, TV, sejf, minibar, klimatyzacja. Do dyspozycji bogate centrum SPA & Wellness o
powierzchni 1300 m² (wewnętrzny basen z hydromasażem, wewnętrzny basen relaksacyjny, sauna sucha /Fińska/, sauna parowa solna,
sauna parowa aromatyczna, tepidarium, lodospad, gorące kamienie, droga Kneippa, pomieszczenie do wypoczynku z przepięknym widokiem
na panoramę Tatr, fitness centrum – wejście GRATIS dla gości), bar, Spa shop, masaże, 7 pomieszczeń na zabiegi Spa i terapie, restauracje,
bary, winiarnia, możliwość opieki nad dzieckiem, kantor, wypożyczalnia samochodów, pralnia, wypożyczalnia nart, rowerów. Hotel posiada w
pełni wyposażone sale konferencyjne ze światłem dziennym, które są idealnym miejscem do organizowania różnego rodzaju imprez,
konferencji, spotkań, szkoleń. Dla naszych gości przygotowaliśmy wiele atrakcji sportowo-rekreacyjnych, a przyjemną atmosferę dla
najmłodszych gości hotelowych zapewni dziecięcy Klub Kempi. Dzieci do lat 6 w pokoju rodziców GRATIS ze śniadaniem (lub 2 posiłkami
dziennie zgodnie z zamówieniem os. dorosłych). Parking gratis – ochrona + kamery, możliwość wynajęcia garażu 20 Eur/ doba. Możliwość
wykupienia obiadokolacji 158,-zł/ os.dor., 79,-zł /dzieci 6-12 lat Pobyt z psem (do 4 kg) – 158,-zł/ noc. Łóżeczko dla dziecka – GRATIS. Taksa
klimatyczna w cenie. Turnusy kalkulowane na 7 nocy - możliwość krótszych pobytów
01-22.04;
26.04-04.07;
22-26.04
Hotel „PATRIA” **** - obiekt położony na wysokości ok. 1250 m n.p.m, nad brzegiem
„PATRIA”
04.07-03.09
15.10-05.11
03.09-15.10
4noce
Jeziora Strbske Pleso, uważany za jeden z najpiękniejszych w Tatrach Wysokich.
DOR/2/1P
1050
1120
1349
807
Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z możliwością dostawki, wszystkie z łazienkami, DOR/DOS/1P
750
782
860
514
WC, telefon, TV Sat, radio, minibar. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, Vatra Club z
kręgielnią, KOLIBA PATRIA – regionalna restauracja położona nad brzegiem jeziorka serwująca specjalności kuchni słowackiej, basen i fitness
oraz tenis stołowy – dla gości GRATIS, za dodatkową opłatą: Patria Aqua Paradise (jacuzzi, sauna, łaźnia parowa) 1 wstęp/ 4h/ 16,60 Eur opłata na miejscu w hotelu; masaże, solarium, ricochet – ok. 7 €/godz.; salon fryzjerski, salon kosmetyczny, WiFi Internet, bilard, rzutki.
Opłata za psa: 11 €/ dzień. Możliwość dokupienia obiadokolacji: 49,-zł/dzień/ os. dorosła, 24,-zł/dzień/ dzieci do 12. Parking strzeżony: ok. 6
Eur/ dzień; garaż: ok. 8 Eur/ dzień. Dzieci do lat 12 na dostawce z 2 dorosłymi - GRATIS. Pobyty 7 nocy.

PODBANSKE - miejscowość położona w zachodniej części Tatr Wysokich, na wysokości 940 m n.p.m., na miejscu wyciągi narciarskie, ok. 8
km od centrum narciarsko-turystycznego - Strbskie Pleso.
21-25.04
Hotel „PERMON”**** - zakwaterowanie w pokojach 2 os. z możliwością wysuwanej dostawki, z łazienką,
„PERMON”
25.04-21.12
4 noce
WC, TV, radio, minibar, telefon, suszarka do włosów, nowością w hotelu są kompletnie zrekonstruowane
DOR/2/1P
1392
842
pokoje „KRIVAN” z TV LCD, sejfem, minibarkiem, radio, telefonem. Do dyspozycji gości: restauracja, dzienny DOR/2/1P KRIVAN
1870
1137
bar, lobby bar, nocny bar z dyskoteką, pokój zabaw dla dzieci, fryzjer, automaty do gry, 25-cio metrowy
DOR/DOS/1P
1290
737
basen, basen dziecięcy i bar, kręgielnia, bilard, 2 korty tenisowe, masaże, sauna, solarium, centrum fitness,
DZ(6-12)/DOS/1P
1023
584
sala gimnastyczna przystosowana do gry w koszykówkę, siatkówkę i minifutbol, 4 sale konferencyjne dla 200,
120, 40 i 25 osób, sejf w recepcji (bezpłatny), wypożyczalnia sprzętu sportowego, górskich rowerów, hulajnogi, kawiarnia internetowa,
parking strzeżony – 3,5 Eur/noc. Największa atrakcją hotelu jest "Permon Paradise" - unikalny kompleks parowych i wodnych kąpieli, wirów i
gejzerów. Hotel nie przyjmuje zwierząt. W cenie pobytu – wstęp na basen w godzinach 7.00-10.00. Dzieci do lat 6 bez łóżka – GRATIS,
łóżeczko gratis. Możliwość dopłaty do obiadokolacji: 58,-zł/ dorosły; 29,-zł/ dzieci 6-12; dzieci do lat 6 obiadokolacja z zamówieniem dorosłych
gratis. Pobyty - 7 nocy.

Pensjonat „NEBESKI” – nowy obiekt położony niedaleko Hotelu Permon i Krywań, na wysokości 945 m. „NEBESKI”
07.03-14.04 28.04-26.06
18-27.04 26.06-18.09 19.09-22.12
n. p. m. Obiekt dysponuje komfortowymi, wykończonymi w różnym stylu 4 - osobowymi apartamentami
APT/4/0P
3590
3240
2920
(sypialnia i pokój dzienny), wszystkie z łazienkami, TV – Sat, radio oraz balkonem. Do dyspozycji Gości:
małe wellness centrum (sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi – za dopłatą ok. 19,- Eur/ godz.), sala z kominkiem, parking. Możliwość
dokupienia śniadań – 27,-zł/ os/ dzień, 14,-zł/ dzieci do 12 lat, dzieci do lat 6 gratis pobyt i śniadanie. Obiekt polecany głównie osobom
poszukującym wysokiego standardu zakwaterowania i usług. Możliwość zabrania psa – bez opłat. Przy pobycie min. 5 nocy dowóz z Popradu
lub Liptowskiego Mikulasza gratis. Pobyty 7 – nocy (min. 5 nocy – krótsze pobyty za dopłatą).
ZDIAR – mała wioska turystyczna położona w Tatrach Wysokich tuż przy granicy z Polską.
Hotel „BACHLEDKA”*** - położony tuż przy SKI BACHLEDOVA. Zakwaterowanie w pokojach 2osobowych z możliwością dostawki i apartamentach 2-osobowych z możliwością 2 dostawek, wszystkie z
łazienkami, TV. Do dyspozycji gości: restauracja, małe wellness centrum (2 sauny , jacuzzi) – 1 x / pobyt
wejście gratis. Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS. Możliwość pobytu z psem – opłat 5 Eur/ noc. Dopłata
do pokoju 1-osobowego 44,-zł/ noc. Turnusy 7 nocy – możliwość krótszych na zapytanie.

„BACHLEDKA”

15.03-20.04;
26.04-30.06

30.06-31.08

DOR/2/2P

792

936

DOR/APT/2P

972

1081

DZ(3-6)/2/2P

558

684

DZ(3-6)/APT/2P

684

792

DZ(6-15)/2/2P

630

756

DZ(6-15)/APT/2P

774

900

DOR/DOS/2P

630

756

DZ(3-6)/DOS/2P

432

540

DZ(6-15)/DOS/2P

504

612

WYŻNE RUŻBACHY - leżą u podnóży Magury Spiskiej w odległości ok. 30 km od przejścia granicznego Piwniczna - Mniszek. Czyste
powietrze, przepiękna przyroda, cisza, wyjątkowość źródeł leczniczych, a także historia już z XIV wieku m.in. do sławy i popularności kurortu
przyczynił się ich polski właściciel hrabia Zamoyski sprzyjały rozwojowi uzdrowiska. Źródła lecznicze wodoro-węglanowo-siarkowe, wapiennomagnezowe i wodoro-węglanowe. Leczy się tu: choroby onkologiczne, układu krążenia, nie gruźlicze choroby dróg oddechowych, choroby
narządów ruchu, choroby umysłowe, choroby kobiece i choroby zawodowe. Zabiegi: masaż podwodny, bicze szkockie, kąpiel wirowa, kąpiel
hipertermiczna siedząca, basen rehabilitacyjny, kąpiel zmienna. Leczenie fizykalne: ultradźwięk, diatermia, prądy diadynamiczne, wanna
galwaniczna, jonoforeza, solux, okłady z parafiny, inhalacje, sauna, masaż klasyczny. Gimnastyka lecznicza: indywidualna lub grupowa,
ćwiczenia kondycyjne, rozluźniające, ćwiczenia kręgosłupa i ćwiczenia na stawy biodrowe. Wyjątkową atrakcją jest największe na Słowacji
termalne jezioro trawertynowe „Krater”, o średnicy 20 metrów i głębokości 3 metry. Basen termalny przy Grand Hotelu „STRAND”.
15.03-15.06
„STRAND”
15.06-15.09
GRAND HOTEL „STRAND” **** - położony na terenie uzdrowiska w bezpośrednim sąsiedztwie
15.09-17.12
otwartego kąpieliska (basen termalny przeszklony), połączony tunelem z budynkiem bazy zabiegowej. Po
DOR/2/1P
1489
1399
generalnym remoncie – oddany w maju 2004. Pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV, radio, telefon oraz
DOR/APT2/1P
1790
1640
apartamenty (2+1; 2+2) z możliwością dostawki. W cenie pobytu GRATIS wstęp na basen, do
DOR/APT3/1P
1299
1199
Thermal Wellness (sauna parowa, sauna fińska - sucha, jacuzzi, fińskie wiadro, basen
DOR/APT/DOS/1P
490
490
chłodzący, prysznice masażowe, solarium, relax zona) oraz fitness i parking strzeżony.
320
320
Wyżywienie – szwedzki stół. Do dyspozycji gości: restauracja, lobby bar, 2 sale konferencyjne (40 i 50 DZ(4-15)/DOS/1P
DOR/1/1P
2377
2076
miejsc), bar nocny, bezpośrednie wejście z hotelu na wydzieloną część basenu termalnego o temp. 36 st.
C. Dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS, łóżeczko dla dziecka – 4 Eur/doba. Możliwość pobytów
relaksacyjnych, leczniczych – informacja w biurze. Możliwość dokupienia obiadokolacji 47,-zł/ dorosły/ dzień, 33,-zł/ dziecko 4-15 lat/ dzień
(dot. pobytów ze śniadaniem). Pełna oferta pakietów relaksacyjnych, leczniczych i innych – informacja w biurze lub na www.karpatia.pl
Pobyty – 7 nocy lub krótsze na zapytanie.

"SZWAJCARSKIE DOMKI" – piętrowe, kameralne budynki o zabudowie pawilonowej. Pokoje o
podwyższonym standardzie z łazienkami, TV oraz możliwością dostawki. Wyżywienie w restauracji „BIAŁY
DOM” odległość ok. 60 m. Dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS, łóżeczko dla dziecka – 4 Eur /doba.
Możliwość pobytów relaksacyjnych, leczniczych – informacja w biurze. Możliwość dokupienia obiadokolacji
30,-zł/ dorosły/ dzień, 21,-zł/ dziecko 4-15 lat/ dzień (dot. pobytów ze śniadaniem). Pełna oferta pakietów
relaksacyjnych, leczniczych i innych – informacja w biurze lub na www.karpatia.pl Pobyty – 7 nocy

„SZWAJCARSKI
DOMEK”

15.06-15.09

15.03-15.06
15.09-17.12

DOR/2/1P

774

695

DOR/APT/1P

895

760

DOR/DOS/1P

240

240

DZ(4-15)/DOS/1P

195

195

DOR/1/1P

879

695

15.03-15.06
„TRAVERTIN” I i II – połączone za sobą 2 budynki. TRAVERTIN I - pokoje 2 os. z łazienkami, TV, radio,
„TRAVERTINY”
15.06-15.09
15.09-17.12
telefonem, balkonem bez możliwości dostawki po generalnym remoncie (2004r) – comfort oraz pokoje DOR/2/1P comfort
774
695
przed remontem z możliwością dostawki easy. San. „TRAVERTIN” II comfort starszy obiekt, połączony z
DOR/2/1P easy
590
490
Travertinem I. Pokoje 2 os. z możliwością dostawki z łazienkami, TV, telefon. Do dyspozycji gości sala TV,
DOR/DOS/1P
240
240
gabinet lekarski. Wyżywienie w restauracji „BIAŁY DOM”. Dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS, łóżeczko DZ(4-15)/DOS/1P
195
195
dla dziecka – 4 Eur/doba. Możliwość pobytów relaksacyjnych, leczniczych – informacja w biurze. Możliwość
dokupienia obiadokolacji 30,-zł/ dorosły/ dzień, 21,-zł/ dzień (dot. pobytów ze śniadaniem). Pełna oferta pakietów relaksacyjnych, leczniczych
i innych – informacja w biurze lub na www.karpatia.pl Pobyty – 7 nocy

Pen. „SONJA“ – zakwaterowanie w luksusowych apartamentach 2 i 4-osobowych z możliwością dostawki, wyposażone w
aneks kuchenny (z kuchenką mikrofalową, lodówka), łazienka i TV Sat. Do dyspozycji gości: restauracja, fińska sauna,
zewnętrzne jacuzzi, fitness, bilard, grill i kort tenisowy, grota solna, basen (sezonowy), parking monitorowany - zamykany.
Możliwość wykupienia wyżywienia: śniadanie + obiadokolacja: 42,-zł/ os/ dzień, tylko śniadanie: 15,-zł/ os/ dzień.
PROMOCJA! – dostawka GRATIS. GRATIS 1 x podczas pobytu: sauna, jacuzzi, bilard, grota solna, siłownia. Turnusy 7 nocy.

„SONJA”

12.01-19.12

APT4/0P

2490

APT2/0P

1390

LUBOVNIANSKIE KUPELE – położone w odległości ok. 7 km od Starej Lubovni i ok. 25 km od przejścia granicznego w Piwnicznej Mniszku. W miejscowości znajdują się źródła wód mineralnych – leczy się tu choroby układu pokarmowego i górnych dróg oddechowych
Hotel „LUBOVNA”** – duży ośrodek mogący pomieścić jednocześnie ponad 500 osób. Pokoje 2 os. z
30.04-28.05;
„LUBOVNA”
28.05-01.10
łazienkami z możliwością dostawki. Do dyspozycji gości: 2 restauracje hotelowe, 3 bary dzienne, kawiarnia,
01.10-17.12
DOR/1,2/2P
912
982
kryty basen kąpielowy, sauna, masaże wodne i ręczne, zabiegi relaksacyjne. Hotel przystosowany do
DOR/DOS/2P
przyjmowania gości na wózkach inwalidzkich. Parking przy hotelu niestrzeżony – niepłatny. Dzieci do lat 3
729
785
bez świadczeń – gratis. Opłata za psa, dopłata za niewykorzystane miejsce – 7 Eur/ dzień. UWAGA
DZ(3-15)/2/2P
638
687
PROMOCJA !! – dzieci do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS. DZ(3-15)/DOS/2P
456
491
W cenie pobytu wstęp na hotelowy basen i na siłownię. Pokoje „economy” – przed remontem , pokoje
„standard” po remoncie” za dodatkową dopłatą 12,-zł/ os/ noc. Pobyty - 7 nocy.
LETNIA KAMPANIA ważna na pobyty w okresie 01.07-02.09.2011. Przy min. 3 nocach – dodatkowe BONUSY.
GRATISY: grillowanie przy ognisku z góralską muzyką, wieczór taneczny, dzień specjalności słowackich „Tak smakuje region preszowski”,
plac zabaw dla dzieci, mini farma, kącik dziecięcy z animatorem, za dodatkowa opłata wycieczki fakultatywne.

REGION (2) Słowacki Raj, Spisz
SMIZANY – CINGOV – największa wieś na Słowacji leżąca w miejscu gdzie rzeka Hornad opuszcza teren Parku Narodowego Słowacki Raj. W
pobliskim Cingovie dokonano znaczącego odkrycia archeologicznego (słowiańska osada Grodzisko). Baza wypadowa na szlaki Turystyczne
Słowackiego Raju: Sovia skala, Przełom Hornadu, dolina Bieleho potoka, Sokolia dolina, Kyseľ, Klaštorisko, Spišské Tomášovce (6 km) i
Tomašovský výhľad. NARTY – Rittenberg – 7 km, Porac 25 km, Plejsy 30 km, możliwości uprawiania narciarstwa biegowego.

22.04-17.07
„CINGOV”
17.07-21.08 09.10-22.12
Hotel „CINGOV” *** - położony w lokalizacji Cingov „u bram” Narodowego Parku Slovensky
21.08-09.10
Raj. Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2-osobowych bez możliwości dostawki oraz
DOR/2/1P
1076
1146
970
pokoje o podwyższonym standardzie (LUX) – gabarytowo większe z możliwością dostawki,
DOR/2/1P LUX
1322
1393
1180
wszystkie z łazienką, TV Sat, lodówką i telefonem. Do dyspozycji gości: lobby bar z WIFI
DOR/DOS/1P LUX
935
999
864
gratis, restauracja z kominkiem, taras letni z kominkiem, basen relaksacyjny – GRATIS dla
DZ(6-15)/2/1P LUX
661
697
590
gości hotelowych, WITALNY ŚWIAT – wellness centrum (sauny: eukaliptusowa, solna, fińska,
DZ(6-15)/DOS/1P LUX
468
499
432
tropikalny deszcz, lodowe wiadro, jacuzzi, lodowy basen), możliwość skorzystania z masaży –
DOR/2/2P PAKIET
1252
tradycyjne i tajskie, sale konferencyjne, parking. Opłata za psa: 10 Eur noc; parking 3 Eur/
DOR/2/2P LUX PAKIET
1544
doba/ auto; taksa klimatyczna 0,5 Eur/ dzień. Możliwość dokupienia obiadu lub obiadokolacji:
1333
36,-zł/ dorosły; 21,-zł/ dziecko <10 lat. Dzieci do lat 6 bez świadczeń – GRATIS (dopłata do DOR/DOS/2P LUX PAKIET
śniadań 13,-zł/ dzień).
W PAKIECIE TANIEJ!: 7 nocy, 2 posiłki dziennie, raz dziennie wstęp do Witalnego Świata, 3 x / pobyt masaż szyi, basen, parking i taksa
klimatyczna. Pobyty 7 nocy.

Hotel „FLORA”*** - położony w Słowackim Raju, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, niektóre z
możliwością dostawki, wszystkie z łazienkami i TV Sat. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia z
kominkiem, letni taras, salka konferencyjna, sauna, jacuzzi, tenis stołowy, 2 korty tenisowe (możliwość
nauki), wypożyczalnia rowerów, parking, WiFi internet. Dzieci do lat 5 gratis bez świadczeń. Opłata za psa:
3,5 Eur/ dzień. Śniadania w formie bufetu. Możliwość dopłaty do obiadokolacji 36,-zł/ dorosły; 18,-zł/
dziecko<12 lat. Taksa klimatyczna płatna na miejscu 0,5 Eur/ dzień.

„FLORA”

12.02-30.06;
01.09-22.12

30.06-01.09

DOR/2/1P

744

860

DOR/DOS/1P

628

628

DZ(5-12)/DOS/1P

543

543

DOR/1/1P

860

1027

HRABUSICE - miejscowość położona w odległości ok. 15 km od Spiskiej Nowej Wsi, w pobliżu Parku Narodowego SŁOWACKI RAJ.
„SLOVENSKY
06.01-30.06;
Hotel „SLOVENSKY RAJ”*** - nowy obiekt położony „u bram” Narodowego Parku Slovensky Raj. Posiada
30.06-01.09
RAJ”
01.09-22.12.
ok. 40 miejsc w pokojach 2 os. z możliwością dostawki, z łazienkami, TV oraz w 2 apartamentach – na
DOR/2/1P
719
782
zapytanie. Do dyspozycji gości: restauracja, letni taras, letnia altana z grillem, kawiarnia, basen kryty 9 x 4
DOR/DOS/1P
543
586
m z przeciwprądem, fitness, siłownia, tenis, bilard, sauna, infra kabina, turbo solarium, sala szkoleniowa,
DZ(3-12)/DOS/1P
438
469
mała salka wykładowa, wypożyczalnia rowerów, parking. W okolicy możliwość jazdy konnej. Możliwość
dokupienia obiadokolacji: 30,-zł/ dorosły. Dzieci dla tak 3 bez świadczeń gratis. Taksa klimatyczna płatna na miejscu 0,5 Eur/ dzień. Pobyty –
7 nocy.

REGION (3) Tatry Niskie, Liptov
LIPTOVSKI MIKULASZ – centrum regionu Liptov. Blisko znajduje się Aquapark TATRALANDIA z nowoczesnym kompleksem basenów z
wodą termalną – 6 całorocznych basenów termalnych (z tego 2 kryte) z leczniczą wodą mineralną o temperaturze od 24-39 st. C, z wieloma
wodnymi atrakcjami: tory pływackie, wodna ściana do wspinaczki, wodne łóżka i siedzenia z masażem, prądy wodne, dziecięce zjeżdżalnie,
wodna siatkówka i koszykówka. 3 baseny z czystą, ogrzewaną wodą czynne od maja do września : dziecięcy basen z zamkiem, mini
zjeżdżalniami, tryskającym wodą, wężem i palmami, basen z 21 atrakcjami, klasyczny basen pływacki 25m, Witalny Świat: miejsce idealnego
relaksu, który zapewniają między innymi: sauny parowe i suche, basen z jacuzzi, pokoje aromatoterapii, masaże. Dodatkowo TARZANIA –
najdłuższy tor linowy w europie środkowej – 3 stopnie trudności. WESTERN CITY - widowisko plenerowe, pojedynki rewolwerowców, pokazy
i nauka tańców country, kankan amerykański, pokaz mody z epoki, ujeżdżanie elektrycznego byka, pociąg Union Pacific
13.03-20.04;
„HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA” – wioska turystyczna składająca się z nowych
„TATRALANDIA”
03-30.05;
20.04-03.05 30.05-30.06 30.06-30.08
30.08-22.12
wolnostojących drewnianych domków (bungalowów) oraz apartamentów, w pełni
APT-A/0P
2920
3999
3680
4380
wyposażonych, gustownie urządzonych. Apartamenty TYP A – 1/4+1 (sypialnia - 4
BGW-B/0P
3200
4350
3990
4890
łóżka + dostawka w pokoju dziennym). Bungalowy TYP B - 1/3+1 (sypialnia – 3 łóżka
BGW-C/0P
4870
6490
5980
7190
+ dostawka w pokoju dziennym). Bungalowy TYP C – 1/7+1 (2 sypialnie 3 i 4-osobowa
325
325
325
+ dostawka w pokoju dziennym). Wyposażenie: TV SAT, radio, telefon, aneks DOS/APT-A, BGW/0P
kuchenny (lodówka, kuchenka, elektryczny czajnik, kuchenka mikrofalowa, talerze,
TATRALANDIA
13.03-20.04;
sztućce, garnki), łazienka: prysznic i WC. Do dyspozycji przy bungalowach mini taras z POBYT
20.04-03.05 30.05-30.06 30.06-30.08
AQP 3-6 nocy
03-30.05;
CENA ZA 1 NOC
30.08-22.12
ogrodową ławą i stołem oraz miejsce na grill (jedno na kilka domków). Goście
APT-A/0P
463
623
578
679
zakwaterowani na terenie TATRALANDII mają 30% zniżki na wstęp do Aquaparku
BGW-B/0P
510
675
628
754
(Aqua Gold Paket), 20% zniżki do Witalnego Świata Tatra Therm Vital, do Western City
BGW-C/0P
780
1030
955
1128
Sikluv Młyn oraz na Tarzanie do godziny 12.00. Na terenie wioski turystycznej można
nieodpłatnie korzystać z animacji, kręgli, gier towarzyskich i wypożyczalni książek, DOS/APT-A, BGW/0P
55
60
60
dostęp do Internetu gratis. Do dyspozycji na terenie kompleksu także: centrum zabaw
dla dzieci, westernowe miasteczko, wypożyczalnia sprzętu sportowego, Tarzania (linowy tor przeszkód), kompleks basenów termalnych, ze
zjeżdżalniami i innymi atrakcjami, witalny świat, minimarket. UWAGA!! Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja zwrotna ok. 100
Eur/bungalow lub APT. Dopłata za apartament/bungalow z kominkiem: 9 Eur/ dzień (wkład dodatkowo płatny). W cenie opłata za parking.
Możliwość dokupienia wyżywienia: śniadania: ok. 21,-zł/ dorosły; 2 posiłki dziennie: 47,-zł/dorosły; 3 posiłki dziennie: 73,-zł – dzieci <12 lat
50% zniżki. Zakwaterowanie tylko 2 osób – zniżka 10% od ceny BGW/APT.
Pobyt AQP: w cenie zawarty jest wstęp do Aquaparku, pobyt możliwy od min. 3 nocy, przy krótszych terminach pobyt AQP nie jest dostępny.
POBYT (cena podstawowa) – min. 7 nocy – wstęp do Aquaparku GRATIS !!. DZIECI do lat 18 na dostawce GRATIS, do lat 3 bez
świadczeń GRATIS.

Dom Apartamentowy „LIPTOV” - położony ok. 10 minut od centrum miasta. Zakwaterowanie w luksusowych
„LIPTOV”
28.02-25.12
apartamentach: (1) – dla 2 osób – jedno pomieszczenie, 2 łóżka; (2) – dla 2-4 osób – 2 pomieszczenia: sypialnia - 2 APT(1)/2/0P
990
łóżka + pokój dzienny - 2 dostawki; (3) – dla 4-6 osób – 3 pomieszczenia: 2 sypialnie - 4 łóżka + pokój dzienny 2 APT(2)/4/0P
1640
dostawki - każdy apartament z łazienką, TV Sat, telefonem, dostępem do Internetu oraz w pełni wyposażonym aneksem APT(3)/6/0P
2620
kuchennym. Do dyspozycji gości: restauracja, taras, mała salka konferencyjna, przechowalnia sprzętu sportowego,
parking. Możliwość wykupienia śniadań (kontynentalnych) – 12,-zł/ os./ dzień. Możliwość pobytu z psem opłata 2 Eur/ dzień. Taksa
klimatyczna płatna na miejscu 0,66,-Eur/ dzień/ osoby powyżej 10 lat. Dzieci do 3 lat – bez świadczeń – gratis. Pobyty 7 nocy.

Hotel „JANOSIK” *** - położony w centrum Liptowskiego Mikulasza, ok. 2 km od TATRALANDII. Pokoje 2 i 3–
osobowe z możliwością dostawki, z łazienką, telefonem, TV, radio, minibarem. Do dyspozycji gości: restauracja, lobby
bar, bar nocny, kawiarnia, sala konferencyjna na 150 miejsc, parking, Wellness Centrum (sauny, basen ze sztucznym
nurtem oraz masaże) - wejście dla gości hotelowych – ok.7,-Eur /os./ 3 godz. Parking oraz dostęp do Internetu –
GRATIS. Śniadania - bufet. Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS. Możliwość dopłaty do obiadokolacji: 45,-zł/os.dor.,
23,-zł/dziecko do 10 lat. Pobyty 7 nocy.

„JANOSIK”

02.01-17.12

DOR/2/1P

1390

DOR/DOS/1P

695

DZ(3-10)/DOS/1P

525

LIPTOVSKI JAN - miejscowość uzdrowiskowa położona w Tatrach Niskich otoczona przepiękną doliną. W miejscowości kompleks basenów
termalnych na wolnym powietrzu – temp. wody ok. 29° C. Cudowna okolica z przepięknymi trasami spacerowymi. Jedną z największych
atrakcji regionu jest zwiedzanie Demianowskich Jaskiń w pobliskiej Demianowskiej Dolinie, 9 km do TATRALANDII.
30.04-02.07;
Hotel "MAJ"*** - położony na skraju Jańskiej Doliny, przystosowany do przyjmowania gości
„MAJ”
02.07-03.09 03.09-01.10
01.10-17.12
niepełnosprawnych. Posiada własny basen (25x12) z wodą termalną 28°C, przy obiekcie 2
DOR/1,2/2P
1267
1514
1373
sezonowe baseny z wodą termalną na otwartym powietrzu. Pokoje 1, 2 os. z możliwością dostawki
DOR/DOS/2P
1013
1211
1098
wyposażone w TV, radio, telefon i balkon. Do dyspozycji gości: kawiarnia, jadalnia, dwie sale
DZ(3-15)/2/2P
886
1059
961
konferencyjne, jedna dla 50 os., druga dla 200 os., boisko sportowe, sauna, bilard, siłownia, kort
DZ(3-15)/DOS/2P
633
757
686
tenisowy, plac zabaw dla dzieci, winda, kantor, tenis stołowy. Klimatyzacja w pomieszczeniach
ogólnodostępnych. W cenie pobytu – wstęp na kryty basen termalny. Opłata za psa 10 Eur/ dzień, dopłata za niewykorzystane miejsce – 7
Eur/ dzień. W pokojach 1 os. można zrobić dostawkę – łóżko rozkładane do łóżka małżeńskiego – druga osoba płaci cenę dostawki. Dzieci do
lat 3 bez świadczeń – gratis. UWAGA PROMOCJA !! – dzieci do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju –
GRATIS. Pobyty - 7 nocy.
LETNIA KAMPANIA ważna na pobyty w okresie 01.07-02.09.2011. Przy min. 3 nocach – dodatkowe BONUSY.
GRATISY: nieograniczony wstęp na otwarte kąpielisko termalne, animatorzy dla dzieci, aquaaerobik, petang, minidisco, karaoke, Hawai
party, tańce klubowe

Hotel "DUMBIER"** - położony przy głównej drodze w odległości ok. 500 m od basenów
30.04-02.07;
„DUMBIER”
02.07-24.09 29.10-17.12
24.09-29.10
termalnych. Pokoje 2 os. z tel., radio oraz łazienkami. Do dyspozycji gości: kawiarnia, jadalnia,
DOR/1,2/2P
943
1014
841
sauna, bilard, plac zabaw dla dzieci, winda, drink bar, na ogrodzonym terenie znajduje się duży
DOR/DOS/2P
760
811
676
parking, miejsce na ognisko, kantor i tenis stołowy. Istnieje możliwość wypożyczenia telewizora do
DZ(3-15)/2/2P
665
709
591
pokoju. W cenie pobytu: 1 x wstęp na basen termalny w H. MAJ. Opłata za psa oraz za
niewykorzystane miejsce w pokoju 7 Eur/dzień. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – gratis. UWAGA
DZ(3-15)/DOS/2P
475
507
422
PROMOCJA !! – dzieci do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju –
GRATIS. Pokoje „economy” – przed remontem , pokoje „standard” po remoncie” za dodatkową dopłatą 12,-zł/ os/ noc. Pobyty - 7 nocy.
LETNIA KAMPANIA ważna na pobyty w okresie 01.07-02.09.2011. Przy min. 3 nocach – dodatkowe BONUSY.
GRATISY: garden party z muzyka na żywo, tenis stołowy, bilard, kącik dziecięcy, za dopłatą wycieczki fakultatywne.
JASNA - najwyższe szczyty Niskich Tatr to Dumbier (2043 m. n. p. m.) oraz Chopok (2024). Największą atrakcją regionu są udostępnione do
zwiedzania Jaskinia Swobody i Lodowa należące do systemów Jaskiń Demianowskich w pobliżu (ok. 12 km) znajduje się kompleks basenów
termalnych Tatralandia.
Hotel "SNP"*** - obiekt po remoncie położony w rejonie Demianowskiej Doliny, u stóp
30.04-21.05; 21.05-02.07;
„SNP”
02.07-03.09
24.09-17.12
03-24.09
Chopoka. Pokoje po remoncie 2 os. z możliwością dostawki z TV, radio i balkonem. Do dyspozycji
DOR/1,2/2P
898
961
1052
gości: kawiarnia, restauracja, sauna, bilard, dyskoteka, plac i pokój zabaw dla dzieci, sala
DOR/DOS/2P
718
768
841
konferencyjna na 100 os., winda, drink bar, miejsce na ognisko, wypożyczalnia rowerów, kantor,
DZ(3-15)/2/2P
628
672
736
pokój wypoczynkowy z panoramicznym widokiem na Chopok. Dzieci do lat 3 bez świadczeń –
449
480
526
gratis. Opłata za psa 10 Eur/ dzień, dopłata za niewykorzystane miejsce – 7 Eur/ dzień. UWAGA DZ(3-15)/DOS/2P
PROMOCJA !! – dzieci do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS. Pobyty - 7 nocy.
LETNIA KAMPANIA ważna na pobyty w okresie 01.07-02.09.2011. Przy min. 3 nocach – dodatkowe BONUSY.
GRATISY: nieograniczony wstęp na basen termalny w H. Maj (Liptovski Jan), LIPTOV CARD gratis (upoważnia do zniżek na liczne atrakcje
turystyczno-rozrywkowe w regionie).
Hotel „DRUŻBA”***,**** - pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki, prysznic, WC, telefon, TV- Sat. Od roku
2006 hotel posiada również pokoje w standardzie 4* - dodatkowo wyposażone w sejf i lodówkę. Do dyspozycji
gości: restauracja ludowa, winiarnia w piwnicy, bar nocny „KABARET”, bar z kominkiem, kącik dziecięcy, tenis stołowy,
w lecie taras letni i miejsce na ognisko, bilard, WELLNESS CENTRUM (gratis dla gości): basen, jacuzzi, sauna sucha,
sauna parowa, basen chłodzący, możliwość zamówienia masaży, parking przy hotelu, garaż, Internet WiFi. W cenie
pobytu GRATIS korzystanie z basenu oraz taksa klimatyczna, przy pobycie min. 5 noce wypożyczenie roweru 1/ pobyt.
Dziecko (jedno) do lat 6 z 2 dorosłymi – gratis na dostawce. Dopłata do obiadokolacji: 33,-zł/ dorosły; 21,-zł/ dziecko.

„DRUŻBA” 3*

02.07-01.12

DOR, DZ/2/1P

665

DOR,DZ/DOS/1P

332

„DRUŻBA” 4*

02.07-01.12

DOR, DZ/2/1P

978

DOR,DZ/DOS/1P

489

21-25.04
02.01-21.04
„WELLNESS HOTEL CHOPOK” **** – luksusowy, nowy hotel położony w Demianovskiej Dolinie na
„CHOPOK”
WIELKANOC 25.04-17.12
4 noce
początku Jasnej – jednego z najczęściej odwiedzanych ośrodków turystycznych na Słowacji. Wysoki standard
DOR/2/2P
1495
2150
usług i obsługi, nowoczesny wygląd zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów.
DOR/DOS/2P
1150
1690
Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z możliwością dostawki, wszystkie z łazienką, minibar, sejf,
DZ(5-12)/2/2P
1270
1770
zabudowany balkon, suszarka do włosów, TV, telefon, WIFI, czajnik, kawa i herbata w pokoju, szlafrok,
pantofle. Do dyspozycji gości: restauracja w której możecie Państwo zakosztować specjalności zarówno DZ(5-12)/DOS/2P
960
1310
słowackiej jak i międzynarodowej kuchni (śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja - wybór z czterech 4daniowych zestawów, również wegetariański, bufet sałatkowy, desery, owoce), relaks bar, kręgielnia z 3 torami, bilard, parking, WELLNESS
CENTRUM – wstęp dla gości hotelowych GRATIS – duży basen pływacki, mały brodzik dla dzieci, jacuzzi, sauny (fińska, ziołowa,
parowa, infra), aromatyczna „kąpiel parowa” z możliwością różnych ziołowych inhalacji, lodowa jaskinia, zewnętrzne jacuzzi na tarasie, kąpiel
Kneipp’a, tepidarium, siłownia. Za dodatkową opłatą w hotelu można skorzystać z masaży, kuracji oczyszczających, okładów leczniczych …
szczegółowa oferta pobytów pakietowych na stronie www.karpatia.pl . GRATIS dla gości hotelowych: Internet wi-fi, parking, przechowalnia
nart, Skubis do Jasnej. Udogodnienia dla DZIECI ! pokój zabaw dla dzieci, foteliki i stoliki dla dzieci, szlafroki, wanienki, łóżeczka, specjalne
menu. Dzieci do lat 5 bez własnego łóżka z 2 osobami pełnopłatnymi i 2 posiłkami GRATIS. Opłata za psa 15,- Eur/ noc. Taksa klimatyczna
płatna na miejscu 1,-Eur/ os./ noc.

„JOZEF”
30.07-17.09 02.04-30.07 17.09-19.12
Pensjonat „JOZEF” – rodzinny pensjonat położony w Demanovskej Dolinie w odległości ok. 800
m od Jaskiń Demanovskich. Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z możliwością nawet 2
DOR/2/0P
782
714
680
dostawek, wszystkie z łazienkami, TV, radio, sejf. Do dyspozycji gości mała jadalnia w której
DOR/DOS/0P
442
442
442
DZ(6-10)/DOS/0P
serwowane są śniadania, salka z minibarem, sauna, wanna z hydromasażem, przechowalnia nart i
rowerów, taras nad strumykiem, bezpłatny parking, w odległości ok. 5-10 min. pieszo znajduje się restauracja gdzie goście mogą dokupić
obiady lub kolacje. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1 Eur/ os. Możliwość dokupienia śniadań: 22,-zł/ dorosły, 13,-zł/ dziecko. Dzieci
do lat 6 bez świadczeń GRATIS. Turnusy 7 nocy – możliwość krótszych.

Apartamenty „VIERKA” – położone tuż przy Pensjonacie Jozef w Demianovskej Dolinie. Zakwaterowanie w
apartamentach 2-osobowych z możliwością nawet 2 dostawek (rozkładana sofa), oraz apartamentach 4osobowych (2 odrębne sypialnie + pokój dzienny) z możliwością 1 dostawki. Wszystkie z łazienkami, aneksami
kuchennymi, TV. Do dyspozycji gości bezpłatny parking, przechowalnia nart, w odległości ok. 5-10 min. pieszo
znajduje się restauracja gdzie goście mogą dokupić obiady lub kolacje. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok.
1 Eur/ os. Możliwość dokupienia śniadań: 22,-zł/ dorosły, 13,-zł/ dziecko. Dzieci do lat 6 bez świadczeń GRATIS.
Turnusy 7 nocy – możliwość krótszych.
Chata „KATARINA” – położona w odległości ok. 200 m od Pensjonatu Jozef w Demianovskej Dolinie, dla
max. 12 osób, rozdzielony na 2 niezależne części. PIĘTRO - 3 pokoje 2-osobowe z możliwością nawet 2
dostawek, wspólna kuchnia, pokój dzienny, TV, taras – zakwaterowanie od min. 4 osób (2 pokoje). PARTER
– pokój 2-osobowy z możliwością dostawki, łazienka, TV, aneks kuchenny. Do dyspozycji gości miejsce
parkingowe. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1 Eur/ os. Możliwość dokupienia śniadań w Pen. Jozef:
22,-zł/ dorosły, 13,-zł/ dziecko. Dzieci do lat 6 bez świadczeń GRATIS. Turnusy 7 nocy – możliwość
krótszych.

„VIERKA”

30.07-17.09

02.04-30.07;
17.09-19.12

APT/2/0P

1915

1566

APT/3/0P

2262

1914

APT/4/0P

2610

2262

DOS/APT/0P

452

452

„KATARINA”

30.07-17.09

02.04-30.07;
17.09-19.12

DOR/2+2/0P

478

417

DOR/2+2+2/0P

516

417

DOR/2/0P

522

469

DOR/DOS/0P
DZ(6-10)/DOS/0P

452

417

BESENOVA – mała miejscowość na Liptovie, blisko granicy z Polską, słynna z nowoczesnego kompleksu otwartych, całorocznych basenów z
wodą termalną. Plotka głosi, iż kąpiel w tych basenach działa odmładzająco, a dzięki znacznej zawartości litu woda wpływa bardzo pozytywnie
na psychikę a ponadto działa leczniczo na układ ruchowy, pomaga przy problemach urologicznych i dermatologicznych. „THERMAL PARK
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 znajdującymi się
pod gołym niebem 2 jacuzzi, Wellness centrum – Witalny świat - kompleks saun i inhalacji (solna, ziołowa, rzymska, miętowa, fińska), basen
lodowy, whirlpool, kąpiel Kneipp’a, tepidarium, hydromasaże... Relax centrum – fitness, masaże, solarium, manicure, pedicure.
Hotel „TERMAL”*** - obiekt położony bezpośrednio przy basenach termalnych. Zakwaterowanie
„TERMAL”
25.04-12.06 12.06-18.09 18.09-23.12
w pokojach 2 os. z łazienkami z możliwością dostawki, wyposażone w TV, sejf, telefon, radio,
DOR,DZ/2/0P
1090
1190
1050
lodówkę, dostęp do Internetu. Do dyspozycji gości: restauracja, w PEN. GIGA – Steak House, bary
DOR,DZ/DOS/0P
420
420
420
przy basenach z bezpośrednim wejściem, WITALNY ŚWIAT – inhalacje: ziołami, miętowa, solna;
kąpiel rzymska, sauna fińska, masaż nóg, kąpiel Kneipa, jacuzzi, tepidarium, studnia lodowa, chłodzący basen, skały beszeniowskie, trąba
wodna, prysznic hydromasujący, zimna para, woda źródlana, ZŁOTY FOTEL; RELAKS CENTRUM – masaże, limfodrenaż, BIOPTRON, solarium,
fitness, aerobik, stoły slenderowe. W cenie pobytu GRATIS: Economy Balik – całodzienny wstęp na odkryte baseny termalne, zjeżdżalnie
tylko latem, jacuzzi, fitness, wypożyczenie szlafroka dla osób pełnopłatnych (osoby na dostawce opłata 2 Eur/dzień), parking, dodatkowo 10%
zniżki na wellness. Możliwość dokupienia wyżywienia: śniadanie bufet – 32,-zł/os. dor./dzień, 16,-zł/dzieci 6-14 lat/ dzień, obiadokolacja – 54,zł/os.dor./dzień, 27,-zł/ dzieci 6-14 lat/dzień. Wypożyczenie szlafroka 2,-Eur/os. na dostawce/ dzień. Dzieci do lat 6 bez łóżka z 2
dorosłymi GRATIS + basen i wyżywienie zgodnie z zamówieniem dorosłych. Pobyty – 7 nocy.
„GIGA”
25.04-12.06 12.06-18.09 18.09-23.12
Pen. „GIGA”*** - nowy obiekt z 2006 roku położony przy basenach termalnych na terenie
TERMAL PARKU. Zakwaterowanie w pokojach 2 os. z łazienkami, wyposażone w TV, sejf, telefon,
DOR,DZ/2/0P
1090
1190
1050
radio, lodówkę, dostęp do Internetu. Na miejscu – Steak House, kasyno. Na terenie TERMAL PARKU DOR,DZ/DOS/0P
420
420
420
znajduje się WITALNY ŚWIAT – inhalacje: ziołami, miętowa, solna; kąpiel rzymska, gorąca sauna
fińska, masaż nóg, kąpiel Kneipa, jacuzzi, tepidarium, studnia lodowa, chłodzący basen, skały beszeniowskie, trąba wodna, prysznic
hydromasujący, zimna para, masaż mydlana, woda źródlana, ZŁOTY FOTEL. RELAKS CENTRUM: masaże (klasyczny, sportowy, relaksacyjny),
turecki masaż mydlany, limfodrenaż, BIOPTRON, solarium, fitness, aerobik, stoły slenderowe. W cenie pobytu GRATIS: Economy Balik –
całodzienny wstęp na odkryte baseny termalne, zjeżdżalnie tylko latem, jacuzzi, fitness, wypożyczenie szlafroka dla osób pełnopłatnych (osoby
na dostawce opłata 2 Eur/dzień), parking, dodatkowo 10% zniżki na wellness. Możliwość dokupienia wyżywienia: śniadanie bufet – 32,-zł/os.
dor./dzień, 16,-zł/dzieci 6-14 lat/ dzień, obiadokolacja – 54,-zł/os.dor./dzień, 27,-zł/ dzieci 6-14 lat/dzień. Wypożyczenie szlafroka 2,-Eur/os.
na dostawce/ dzień. Dzieci do lat 6 bez łóżka z 2 dorosłymi GRATIS + basen i wyżywienie zgodnie z zamówieniem dorosłych.
Pobyty – 7 nocy.

Hotel „LUKA” **** - nowy obiekt (z 2008 roku), zakwaterowanie w pokojach typu studio (część
„LUKA”
25.04-12.06 12.06-18.09 18.09-23.12
na poddaszu, część z balkonami), niektóre z możliwością zrobienia 2 dostawek. Wszystkie studia DOR/STANDARD/0P
1090
1340
1190
posiadają: LCD TV z systemem Pay TV, radio, sejf, telefon, łazienkę z kabiną prysznicową, WC,
DOR/CLASSIC/0P
1170
1390
1280
lodówkę z minibarem, w pełni wyposażony aneks kuchenny, łącze internetowe WiFi, 2 szlafroki, DOR/COMFORT/0P
1220
1480
1340
suszarka do włosów. W pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia. Do dyspozycji kawiarnia Cafe
DOS/0P
420
420
420
de Luka. Studio STANDARD - dwa łóżka bez możliwości dostawki, Studio CLASSIC – z
możliwością 1 dostawki oraz Studio COMFORT – z możliwością 2 dostawek. Dzieci do 6 lat z 2 osobami dorosłymi – bez świadczeń – Gratis.
W cenie pobytu GRATIS: Economy Balik – całodzienny wstęp na odkryte baseny termalne, zjeżdżalnie tylko latem, jacuzzi, fitness,
wypożyczenie szlafroka dla osób pełnopłatnych (osoby na dostawce opłata 2 Eur/dzień), parking, dodatkowo 10% zniżki na wellness.
Możliwość dokupienia wyżywienia: śniadanie bufet – 32,-zł/os. dor./dzień, 16,-zł/dzieci 6-14 lat/ dzień, obiadokolacja – 54,-zł/os.dor./dzień,
27,-zł/ dzieci 6-14 lat/dzień. Wypożyczenie szlafroka 2,-Eur/os. na dostawce/ dzień. Dzieci do lat 6 bez łóżka z 2 dorosłymi GRATIS +
basen i wyżywienie zgodnie z zamówieniem dorosłych. Pobyty – 7 nocy.
Pensjonat „FONTANA” – położony w odległości ok. 400 m od kąpieliska termalnego.
Zakwaterowanie w pokojach 2 os. o wysokim standardzie z możliwością jednej dostawki, wszystkie
z łazienką, TV Sat, minibarkiem. Do dyspozycji gości: restauracja, bar dzienny, zamykany parking,
bilard, tenis stołowy, w sezonie letnim: plac zabaw dla dzieci oraz taras, symulator do gry w golfa,
WELLNESS Centrum: whirlpool, sauna fińska, bicze szkockie, tropikalny deszcz, masaże – dla Gości

„FONTANA”

20-26.04
01.07-01.09

01.03-20.04
26.04-01.07
01.09-19.12

20-26.04
WIELKANOC
4 noce

DOR/2/1P

1230

1150

695

DOR/DOS/1P

740

740

420

DZ(3-12)/DOS/1P

615

615

350

40% zniżki. Opłata za psa ok. 10,- Eur/ dzień. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS, dzieci do lat 6 na dostawce – GRATIS – dopłata do
śniadania: 16,-zł/dzień. Możliwość dokupienia obiadokolacji: 34,-zł/os. dorosła; 25,-zł/ dziecko do 12 lat. Pobyty - 7 nocy.
Pensjonat „AGROTHERMAL” - położony ok. 10-15 minut spacerem od kąpieliska termalnego.
Posiada 50 miejsc w pokojach 2-4 – osobowych z łazienkami, TV-sat, telefonem. Do dyspozycji
gości: sauna, masaże, solarium, wypożyczalnia rowerów, mała salka wykładowa, restauracja,
kawiarnia z barem, letni taras, miejsce na ognisko, boisko sportowe. Ok. 150 m od pensjonatu
korty tenisowe. GRATIS - parking strzeżony przy obiekcie, Internet wi-fi. Dzieci do 6 lat bez
osobnego łóżka, z wyżywieniem – gratis. Możliwość dokupienia obiadokolacji: 25,-zł/os/dzień,
21,-zł/dz<12/dzień. Opłata za psa: 10,-zł/ dzień. Pobyty – 7 nocy.

„AGROTHERMAL”

18.06-03.09

05.03-20.04
07.05-18.06;
03.09-17.12

DOR/2-4/1P

660

580

DZ<12/2-4/1P
DZ<12/DOS/1P

440

510

DOR/DOS/1P

600

21-25.04
29.04-03.05
4 noce

290
520

390

440

250

LUCKY – uzdrowisko położone w północnej części Słowacji, w odległości ok. 20 km od Liptovskiego Mikulasza, ok. 5 km od Besenovej w
pobliżu jeziora Liptovska Mara. W oparciu o naturalne źródła lecznicze (wody petrogenne z dużą zawartością CO2, charakter węglowo –
siarkowy) oraz okłady torfowe leczy się choroby: onkologiczne, nerwowe, układu ruchu, kobiece. W sierpniu 2008 r. otwarty został AQUA
Vital Park – z wodą termalną, którego częścią jest zewnętrzny rekreacyjny basen z temperaturą wody 28-33 St. C, basen siedzący z wodą
mineralną – 38 st. C, Saunowy Świat i snack Bar.
Sanatorium „CHOC” *** - położone w centrum miejscowości – posiada bezpośrednie przejście na basen
„CHOC”
01.11-23.12 01.04-01.11
kryty i do bazy zabiegowej. Zakwaterowanie w pokojach 2 os. z możliwością dostawki, z łazienką, TV, radio,
2020
2200
telefonem. Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia, bar, sauna, fitness centrum, gabinety masażu, salon DOR/2/3P LECZ
1715
1850
kosmetyczny, fryzjerski, wypożyczalnia rowerów górskich, winda, kącik internetowy. W cenie pobytu LECZ: DOR/2/3P REL
wizyta lekarska wstępna i końcowa, 2 zabiegi dziennie, 1 x dziennie wstęp na basen (wg. wyboru), pobyt od obiadu do śniadania. W cenie
pobytu REL: 1 zabieg dziennie, 1 x dziennie wstęp na basen (wg. wyboru), wizyta lekarska wstępna i końcowa, pobyt zaczyna się obiadem a
kończy śniadaniem. UWAGA! w niedziele baza zabiegowa nieczynna. Śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje wybór z 5 rodzajów menu.
Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Dzieci do 6 lat GRATIS. W okresie od 06.01.2011 przy pobytach na min. 6 nocy – 1 x wstęp do
witalnego świata GRATIS!.
RUZOMBEROK - jest jednym z głównych miast Liptova. Leży przy głównej trasie Poprad – Žilina, 10 km od Thermal Park Besenova.
APARTAMENTY „HRABOVO” – położone tuż przy dolnej stacji kolejki kabinowej na Malino Brdo.
„HRABOVO”
27.03-25.06 25.06-27.08
Ośrodek składa się z siedmiu 3-kondygnacyjnych apartamentowców, w każdym znajduje się ok. 20
APT(M2)/2/0P
1030
1510
apartamentów, winda, garaże podziemne, zadaszone i niezadaszone miejsca parkingowe, całość
APT(M3)/4/0P
1805
2570
dozorowana i zamykana bramą elektroniczną. Do dyspozycji gości, za dodatkową opłatą małe Wellness
APT(M4)/5/0P
2321
3280
Centrum: fińska sauna, sauna, mentolowa, jacuzzi pod gołym niebem, droga Kneipp’a, masaże.
DOS/APT/DZ<12/0P
390
390
Zakwaterowanie w 3 typach apartamentów (mogą być wykończone w różnych stylach), każdy z
pomieszczeniem gdzie można przechować narty, a większość z balkonami: M2 – 2-osobowy – przedpokój, pokój dzienny z aneksem
kuchennym, łazienka; M3 – 4-osobowy – przedpokój, sypialnia z 2 łóżkami, pokój dzienny – rozkładana kanapa dla 2 osób, aneks kuchenny,
łazienka; M4 – 5-osobowy – przedpokój, sypialnia z 2 łóżkami, sypialnia z 1 łóżkiem, pokój dzienny – rozkładana kanapa dla 2 osób, aneks
kuchenny, łazienka. Aneksy kuchenne: kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy, naczynia, sztućce, środki
czystości we własnym zakresie. W pobliżu znajdują się restauracje gdzie można dokupić wyżywienie. Na recepcji można zakupić „LIPTOV
REGION CARD” (ok. 1 Eur) – upoważnia ona do otrzymania zniżek m.in.: do 30% zniżki do ThermalPark Besenova i do Tatralandii, ok. 5% na
skipasy i wiele innych. W cenie taksa klimatyczna i miejsce parkingowe. Wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, opłata za psa: 10Eur/ pobyt.
Turnusy 7 nocy.
City Hotel "KULTURA" *** - położony w centrum historycznej części miasta. Zakwaterowanie w pokojach
2-osobowych z możliwością dostawki, wszystkie z łazienkami, TV Sat, radio, minibarkiem, suszarką do włosów,
telefonem, możliwością dostępu do Internetu. Do dyspozycji gości: restauracja, atrium, kawiarnia z przeszklonym
dachem, sejf na recepcji, wymiana walut, parking strzeżony (5,-Eur/ noc), sale konferencyjne. Opłata za psa –
opłata 8,-Eur/ noc. Dzieci do 3 lat bez świadczeń GRATIS. Dzieci 3-6 lat na dostawce z 2 pełnopłatnymi osobami –
GRATIS. Pobyty - 7 nocy.
Hotel „ACKO”*** - obiekt po rekonstrukcji, położony na początku rekreacyjnej części Malino Brdo i 1,5 km od
centrum miasta. Do dyspozycji gości: restauracja, bar dzienny, taras letni, centrum rekreacyjne (basen, jacuzzi,
sauna, solarium, siłownia), bilard, szachy, parking strzeżony (płatny 3,5 Eur/ dzień; powyżej 7 nocy 3 Eur/ dzień);
parking monitorowany – 2 Eur/ dzień. Zakwaterowanie w nowocześnie wyposażonych pokojach 2 os. z (2 oddzielne
łóżka), oraz apartamentach (łóżko małżeńskie) z możliwością 2 dostawek (druga dostawka dla dziecka <12),
wszystkie z łazienkami, telefonem, TV Sat, radio. W apartamentach jest możliwość przyłączenia się do Internetu.
Klienci hotelu maja gratis korzystanie z basenu i siłowni. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS. Turnusy: 7 nocy

„KULTURA”

03.01-25.06

DOR/2/1P

1190

DOR/DOS/1P

530

DZ(6-12)/DOS/1P

280

„ACKO”

13.03-18.12

DOR/2/2P

1012

APT/2/2P

1298

DOS/APT/2P

872

DOS/DZ(3-12)/APT/2P

616

REGION (4): Żiliński
DOLNY KUBIN - miejscowość położona na Orawie u stóp Malej Fatry, Choczańskich Gór i Magury Orawskiej, położona w odległości ok. 44
km od przejścia granicznego z Polska - Chyżne. Ok. 9 km od Dolnego Kubina znajduje się ORAWSKI PODZAMOK – słynny, charakterystyczny
zamek wznoszący się na skale ok. 112 m nad poziomem płynącej przy nim rzeki – obecnie muzeum, ok. 20 km – Vlkolinec – mała wioska
wpisana na listę zabytków UNESCO. NARTY: ok. 6 km. Kubinska Hola – 8 wyciągów + wyciąg krzesełkowy, ok. 2 km Kuzminowo – 2 wyciągi.
W miejscowości nowy AQUAPARK z 25 m basenem pływackim, wodnym światem (basen relaksacyjny, basen dla dzieci, zjeżdżalnie,
prysznice masażowe, wodny grzyb, dzika rzeka, jacuzzi, 2 fontanny z pitna wodą), częścią fitness oraz masażami.
City Hotel „PARK” *** - położony w centrum miasta Dolny Kubin, ok. 300 m od nowego AQUAPARKU, posiada 86
pokoi z możliwością dostawki, z łazienkami, balkonem, TV-sat, radio, telefonem. Apartamenty na zapytanie. Do
dyspozycji gości: restauracja z letnim tarasem, sala kongresowa, mała salka wykładowa, kantor, lobby bar. Dla gości
hotelowych w cenie korzystanie z Relax centrum: sauna, basen, siłownia, możliwość masaży - dodatkowo płatne.
Śniadania w formie bufetu. Hotel przystosowany do przyjmowania gości niepełnosprawnych. Dopłata do obiadu lub

„CITY HOTEL PARK”

01.04-25.06

DOR/2/1P

960

DOR/DOS/1P

490

DZ(6-12)/DOS/1P

260

kolacji 32,-zł/osoba/dzień – 2-daniowe menu, 36,-zł/os./dzień – 3-daniowe menu. Dzieci do 3 lat bez świadczeń Gratis. Dzieci 3-6 lat na
dostawce z 2 pełnopłatnymi osobami – GRATIS. Dla gości hotelowych 20% zniżki na wejściówki do AQUAPARKU. Pobyty 7 nocy.
VELKA RACA - OSCADNICA – mała miejscowość górska położona w odległości około 20 km od Polski i około 18 km od Czech. Dla
aktywnych turystów: trasy rowerowe, w SUN PARADISE Velka Raca, w pobliżu górnej stacji kolejki krzesełkowej – Dedovka znajduje się: tor
saneczkowy ALPINCOASTER, ściana wspinaczkowa, park linowy dla dorosłych i dla dzieci, trampoliny, hulajnoga „Monster”, zjazd rowerem
górskim DOWNHILL. Do zwiedzania w okolicy: Kalwaria, Cicmany – wieś skansen, ruiny twierdzy Strecno, Słowackie Betlejem, spływ
tratwami po rzece Wah i wiele innych atrakcji
Pensjonat „CENTRAL” – położony w centrum Oscadnicy. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3-osobowych,
wszystkie z łazienką, lodówka, TV, dostępem do Internetu. Na miejscu do dyspozycji gości: restauracja, tenis
stołowy, siłownia, sauna fińska z lodowym wiadrem, parking. Możliwość dokupienia obiadokolacji: 23,-zł/ os/
dorosła; 15,-zł/ dziecko. Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS, łóżeczko dla dziecka – jednorazowa opłata 7
Eur. Pobyty - 7 nocy.

„CENTRAL”

02.10-18.12
02.01-21.04

19.12-02.01

DOR/2,3/1P

590

780

DZ(12-15)/2,3/1P

499

660

DZ(6-12)/2,3/1P

440

590

DZ(3-6)/2,3/1P

370

490

RAJECKE TEPLICE - miejscowość uzdrowiskowa znana już w XIV w. z leczniczego działania wód termalnych. Źródła termalne o
temperaturze 38°C (baseny w stylu antycznym) wykorzystywane są do leczenia chorób zapalnych i degeneracyjnych aparatu ruchu
(degeneracyjna choroba stawów, choroba Bechterewa), kręgosłupa, chorób nerwowych (choroba Parkinsona, mózgowe porażenie dziecięce) i
zawodowych, dróg oddechowych (astma, katar alergiczny, chroniczne zapalenie oskrzeli) oraz wiele innych. Zabiegi to między innymi:
hydroterapia, elektroterapia, kąpiele torfowe, masaże, terapia, tlenowa, sauna (fińska, sucha).
03.01-20.04
Hotel „APHRODITE” **** – LUX obiekt położony w centrum uzdrowiska, w budynku znajduje się baza
„APHRODITE” 25.04-30.06 30.06-01.11
zabiegowa, Wodny Świat, Saunowy Świat. Pokoje 1, 2 – osobowe z łazienkami – wysoki standard, telefon, TV01.11-25.12
DOR/2/1P
1730
1890
Sat, radio, lodówka. W cenie pobytu GRATIS wstęp do Wodnego i Saunowego Świata oraz korzystanie z
siłowni. Do dyspozycji gości: stylowa restauracja, w lecie taras, kawiarnia z widokiem na basen. Dopłata do DOR/DOS/1P
760
880
obiadokolacji (pobyt hotelowy): 45,-zł/os.dor./dzień, 23,-zł/dziecko/dzień, dopłata za obiad i kolację: 90,zł/os.dor/dzień, 45,-zł/dziecko/dzień. Pełna oferta pakietów relaksacyjnych, leczniczych i innych – informacja w biurze lub na www.karpatia.pl
Pobyty – 7 nocy lub krótsze na zapytanie.

Hotel „VELKA FATRA”*** – położony w centrum uzdrowiska. Pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki z „VELKA FATRA” 03.01-20.04
25.04-30.06 30.06-01.11
01.11-25.12
TV, radio, lodówka, łazienka z WC, telefon. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, letni taras, nocny bar,
DOR/2/1P
850
930
kantor, fryzjer. Obiekt połączony tunelem z budynkiem APHRODITE. W cenie pobytu (min. na 3 noce) 1 x 2-u
665
740
godzinny wstęp do Wodnego Świata w Aphrodite. Dopłata do obiadokolacji (pobyt hotelowy): 45,- DOR/DOS/1P
zł/os.dor./dzień, 23,-zł/dziecko/dzień, dopłata za obiad i kolację: 90,-zł/os.dor/dzień, 45,-zł/dziecko/dzień.
Pełna oferta pakietów relaksacyjnych, leczniczych i innych – informacja w biurze lub na www.karpatia.pl Pobyty – 7 nocy lub krótsze na
zapytanie.
San. „MALA FATRA”*** – ośrodek znajduje się w parku uzdrowiskowym w odległości ok. 60 m od budynku
bazy zabiegowej. Pokoje 2-osobowe z łazienkami (prysznic), radio, telefon, TV, lodówka. Do dyspozycji:
restauracja, świetlica, w lecie taras. W cenie pobytu (min. na 3 noce) 1 x 2-u godzinny wstęp do Wodnego
Świata w Aphrodite. Dopłata do obiadokolacji (pobyt hotelowy): 45,-zł/os.dor./dzień, 23,-zł/dziecko/dzień,
dopłata za obiad i kolację: 90,-zł/os.dor/dzień, 45,-zł/dziecko/dzień. Pełna oferta pakietów relaksacyjnych,
leczniczych i innych – informacja w biurze lub na www.karpatia.pl Pobyty – 7 nocy lub krótsze na zapytanie.

„MALA FATRA”

03.01-20.04
25.04-30.06
01.11-25.12

30.06-01.11

DOR/2/1P

720

795

DOR/DOS/1P

555

630

Sanatorium „LAURA”*** – położone w pobliżu otwartego kąpieliska (2 baseny sezonowe), pokoje 203.01-20.04
„LAURA”
25.04-30.06 30.06-01.11
osobowe z łazienkami, radio, telefonem oraz NOWOŚĆ !! pokoje LUX – po generalnym remoncie oddane do
01.11-25.12
DOR/2/1P
555
590
użytku w lecie 2004 r. Do dyspozycji restauracja, świetlica. Do dyspozycji w pobliżu: mini golf; tenis, piłka
plażowa, restauracja z 2 letnimi tarasami. W cenie pobytu (min. na 3 noce) 1 x 2-u godzinny wstęp do DOR/DOS/1P
490
520
Wodnego Świata w Aphrodite. Dopłata do obiadokolacji (pobyt hotelowy): 45,-zł/os.dor./dzień, 23,zł/dziecko/dzień, dopłata za obiad i kolację: 90,-zł/os.dor/dzień, 45,-zł/dziecko/dzień. Pełna oferta pakietów relaksacyjnych, leczniczych i
innych – informacja w biurze lub na www.karpatia.pl Pobyty – 7 nocy lub krótsze na zapytanie.
VRATNA DOLINA – TERCHOVA - centrum letniej turystyki w Parku Narodowym Mala Fatra. Wejściem do doliny jest wioska Terchova
Hotel „GAVURKY”*** - posiada ok. 50 miejsc położony w miejscowości Terchova. Pokoje komfortowe, 2
os. z możliwością 2 dostawek (rozkładana sofa), z łazienką, telefonem, TV-sat, mini barkiem. Do dyspozycji
gości: restauracja, bilard, sauna, salka konferencyjna, kort tenisowy, miejsce na ognisko, plac zabaw dla
dzieci, strzeżony parking. Hotel posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. GRATIS: dzieci <6 lat
bez świadczeń. Możliwość dokupienia obiadokolacji: 7,5 Eur/ dorosły; 4 Eur/ dzieci<6 lat, śniadanie dla
dzieci<6 - 2,5 Eur. Pobyty - 7 nocy.

„GAVURKY”

01.04-18.06;
17.09-17.12

18.06-17.09

DOR/2/1P

710

845

DOR/DOS/1P

355

450

DZ(6-12)/DOS/1P

200

245

31.03-15.06
Hotel „BOBOTY” *** - położony tuż pod skalistym masywem Boboty, na terenie Parku Narodowego
„BOBOTY”
15.06-26.09
26.09-23.12
Mala Fatra. Wyciągi i trasy narciarskie znajdują się ok. 1- 4 km od hotelu (ok. 2 km ski centrum Vratna).
DOR/2/1P (A)
740
995
Pomiędzy hotelem a stacjami narciarskimi kursuje autobus (dla gości hotelowych GRATIS – do wyciągu
DOR/2/1P (B)
995
1290
Paseky). Hotel dysponuje ok. 150 miejscami w pokojach po remoncie 2 os. z łazienkami, TV, nowym
DOR/DOS/1P (B)
530
820
wyposażeniem (A – pokoje 2 osobowe bez balkonu i możliwości dostawki; B – pokoje z balkonem i z
DZ(3-12)/DOS/1P (B)
410
410
możliwością dostawki). Do dyspozycji gości w hotelu restauracja, kawiarnia, winiarnia, bar dzienny i
nocny; siłownia i kryty basen (dla gości hotelowych – 1 godz./dzień GRATIS). Parking niestrzeżony. Dzieci do lat 3 – GRATIS, możliwość
wypożyczenia łóżeczka – 5,-Eur/ dzień. Opłata za psa: 10,-Eur/ dzień. Taksa klimatyczna płatna na miejscu – 0,43,- Eur/ os./ doba. Możliwość
dokupienia obiadokolacji: 45,-zł/os.dor.,/ dzień, 23,-zł/dziecko 3-12 lat/dzień. Pobyty – 7 nocy.

Pensjonat „VRSKY”*** – położony na terenie kompleksu, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z
16.09-15.12
„VRSKY”
25.04-14.06
możliwością dostawki, wszystkie z łazienkami, TV, radio, WiFi Internet. W pensjonacie obowiązuje zakaz palenia
DOR/2/0P
622
tytoniu. Do dyspozycji gości: restauracja, w odległości ok. 200 m znajduje się centrum relaksacyjno-informacyjne, a
DOS/0P
491
tam: basen, masaże, sauny. Możliwość dokupienia wyżywienia: śniadania - 22,-zł/ dorosły, 15,-zł/ dziecko<12; 2
posiłki dziennie: 58,-zł/ dorosły, 40,-zł/ dziecko<12. Dziecko do 12 lat na dostawce GRATIS, dzieci do lat 2 bez świadczeń gratis.

22-25.04
3 noce

533
210

DOMY DREWNIANE „APLEND” – położone przy pensjonacie „VRSKY” – stylowe, całoroczne domy drewniane.
25.04-14.06 22-25.04
„APLEND”
7=5
3 noce
W każdym domu znajdują się 2 apartamenty 2-poziomowe, każdy z nich ma osobne wejście i 1 miejsce
APT/4/0P
1380
2372
parkingowe. Zakwaterowanie w apartamentach: na piętrze 3 sypialnie 2-osobowe, łazienka, na parterze pokój
APT/5,6/0P
1850
3088
dzienny z rozkładanym wypoczynkiem (dostawki dla 2 osób), kominek (wkład „startowy” w cenie, dodatkowe
DOS/APT/0P
350
210
drewno można kupić na miejscu), łazienka, w pełni wyposażony aneks kuchenny, jadalnia, taras. We wszystkich
apartamentach jest WiFi Internet, TV, radio. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Możliwość dokupienia wyżywienia w Pen. VRSKY:
śniadania - 22,-zł/ dorosły, 15,-zł/ dziecko<12; 2 posiłki dziennie: 58,-zł/ dorosły, 40,-zł/ dziecko<12. Kaucja zwrotna płatna na miejscu 70
Eur / pobyt/ apartament. Pierwsze dziecko do 12 lat na dostawce GRATIS, dzieci do lat 2 bez świadczeń gratis.

REGION (5): Mała i Welka Fatra
MARTIN – miasto otoczone Wielką i Małą Fatrą. Znajdują się tu liczne muzea i galerie.
Apartamenty „GREENFIELD” – położone tuż przy wyciągach narciarskich. Zakwaterowanie w : STUDIO
typ A – jedno pomieszczenie, 2 łóżka + dostawka, STUDIO typ B – jedno pomieszczenie – 3 łóżka +
dostawka; APARTAMENT typ A – 2 pomieszczenia, sypialnia z łóżkiem małżeńskim dla 2 osób, pokój
dzienny – spanie dla 1 osoby + dostawka, APARTAMENT typ B – 2 pomieszczenia, sypialnia z łóżkiem
małżeńskim dla 2 osób z możliwością dostawki, pokój dzienny – spanie dla 2 osób. Wszystkie studia i
apartamenty posiadają łazienki z prysznicem, w pełni wyposażony aneks kuchenny, część jadalną, TV,
przedpokój, większość z balkonem. Dzieci do lat 12 na dostawce – GRATIS. Możliwość dokupienia wyżywienia:
śniadanie: 24,-zł/ dorosły; 18,-zł/ dzieci<12 lat; 2 posiłki dziennie: 59,-zł/ dorosły; 43,-zł dzieci <12 lat. Na
miejscu płatna kaucja zwrotna w wysokości: 70 Eur/ apartament/ pobyt. Turnusy 7 nocy

31.03-30.06;
16.09-30.11
7=6

30.06-16.09
7=6

STUDIO A/2/0P

842

1404

STUDIO B/3/0P

1123

1825

APT A/3/0P

1263

1965

APT B/4/0P

1685

2386

DOR/DOS/0P

197

197

„GREENFIELD”

TURCIANSKE TEPLICE - leżą w odległości ok. 26 km od miasta Martin. Jedyne uzdrowisko na Słowacji gdzie leczone są choroby nerek i
układu moczowego, choroby ginekologiczne u dzieci, stany reumatyczne, choroby stawów. Leczy się tu również choroby układu ruchowego i
deformacje pourazowe. Możliwość skorzystania z kąpieli w basenie z wodą termalną, hydroterapii, fizykoterapii, rehabilitacji, elektroterapii,
masaży, sauny, terapii terenowej i innych.
Sanatorium „VELKA FATRA” - pokoje po remoncie (2004r.) z łazienkami, balkonem, telefonem, radio,
„VELKA FATRA”
01.05-02.10 02.10-23.12
TV, pokoje o podwyższonym standardzie (LUX) dodatkowo wyposażone są w minibar i lodówkę.
DOR/2/3P LECZ
2160
2020
Wyżywienie: 2 restauracje – śniadania – bufet, obiad i kolacja możliwość wyboru z 3 ciepłych dań. W
DOR/2/2P REL
1895
1760
budynku znajdują się gabinety lekarskie, baza zabiegowa, basen z wodą termalną. Do dyspozycji gości:
DOR/1/3P LECZ
2720
2590
dzienny bar, fitness centrum, salon, kosmetyczny, wypożyczalnia rowerów, sauna, solarium, tenis stołowy,
DOR/1/2P REL
2460
2320
bankomat, kantor, sala telewizyjna, salonik. UWAGA: w niedziele baza zabiegowa jest nieczynna. Dzieci do
DOR/2/3P LUX LECZ
2260
2128
lat 4 – bez świadczeń - gratis. W cenie pobytu: LECZNICZEGO (LECZ): wstępne i końcowe badanie
DOR/2/2P LUX REL
1990
1860
lekarskie, 3 posiłki, 18 zabiegów/pobyt, 1 x dziennie (1 godzina) wstęp na wieczorne kąpanie w
Szmaragdowym basenie; RELAKSACYJNEGO (REL): wstępne badanie lekarskie, 12 zabiegów/pobyt, 1 x dziennie (1 godzina) wstęp na
wieczorne kąpanie w Szmaragdowym basenie. Pobyty – 7 nocy: niedziela – niedziela. Pełna oferta pakietów relaksacyjnych, leczniczych i
innych – informacja w biurze lub na www.karpatia.pl
Sanatorium „AQUA” – pokoje z łazienkami, balkonem, telefonem, radio, TV. Wyżywienie: dochodzi się do
„AQUA”
01.05-02.10 02.10-23.12
Sanatorium „VELKA FATRA” ok. 200 m, śniadania kontynentalne, obiad i kolacja możliwość wyboru z 3
DOR/2/3P LECZ
1729
1663
ciepłych dań. Baza zabiegowa znajduje się w San. „VELKA FATRA”. Do dyspozycji gości: sala telewizyjna na
DOR/1/3P LECZ
2294
2228
każdym piętrze. UWAGA: w niedziele baza zabiegowa jest nieczynna. Dzieci do lat 4 – bez świadczeń - gratis.
DOR/2/2P REL
1554
1479
W cenie pobytu: LECZNICZEGO (LECZ): wstępne i końcowe badanie lekarskie, 3 posiłki, 18
DOR/1/2P
REL
2028
1961
zabiegów/pobyt, 1 x dziennie (1 godzina) wstęp na wieczorne kąpanie w Szmaragdowym basenie;
RELAKSACYJNEGO (REL): wstępne badanie lekarskie, 12 zabiegów/pobyt, 1 x dziennie (1 godzina) wstęp
na wieczorne kąpanie w Szmaragdowym basenie. Pobyty – 7 nocy: niedziela – niedziela. Pełna oferta pakietów relaksacyjnych, leczniczych i
innych – informacja w biurze lub na www.karpatia.pl
BOJNICKE KUPELE - skład wód termalnych (m.in. siarka, wapń, węgiel, magnez) tworzą doskonałe warunki do wypoczynku, regeneracji sił
witalnych oraz pobytów leczniczych. Wody termalne o temperaturze od 28 - 52° C (pochodzące z 9 źródeł) oraz ich właściwości lecznicze
znane były już w XII w. Wykorzystywane są do leczenia chorób systemu nerwowego, narządów ruchu, sauna, solarium. W wolnym czasie
można spacerować przyjemnymi alejkami parku uzdrowiskowego, skorzystać z tras rowerowych, kortów tenisowych (na terenie uzdrowiska),
jazdy konnej, wędkowania. W Bojnicach (ok. 1 km od uzdrowiska) jednym z najbardziej malowniczych miasteczek słowackich, położonym w
środkowej części Górnonitrzańskiej Kotliny, warto skorzystać z wielu atrakcji turystycznych (przede wszystkim piękny zamek, ogród
zoologiczny).
BOJNICKE KUPELE - skład wód termalnych (m.in. siarka, wapń, węgiel, magnez) tworzą doskonałe warunki do wypoczynku, regeneracji sił
witalnych oraz pobytów leczniczych. Wody termalne o temperaturze od 28 - 52° C (pochodzące z 9 źródeł) oraz ich właściwości lecznicze
znane były już w XII w. Wykorzystywane są do leczenia chorób systemu nerwowego, narządów ruchu, sauna, solarium. W wolnym czasie
można spacerować przyjemnymi alejkami parku uzdrowiskowego, skorzystać z tras rowerowych, kortów tenisowych (na terenie uzdrowiska),
jazdy konnej, wędkowania. W Bojnicach (ok. 1 km od uzdrowiska) jednym z najbardziej malowniczych miasteczek słowackich, położonym w
środkowej części Górnonitrzańskiej Kotliny, warto skorzystać z wielu atrakcji turystycznych (przede wszystkim piękny zamek, ogród
zoologiczny).
San. „LYSEC” – obiekt połączony tunelem z San. MIER (baza zabiegowa), wyżywienie na miejscu.
Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienką, łazienka z prysznicem, TV-Sat, telefon, lodówka. W cenie
pobytu KLASIK: wstępne badanie lekarskie, 3 zabiegi dziennie, pobyt DYNAMIK: KLASIK + wolny wstęp do
Wodnego Świata. Turnusy: 7 nocy

„LYSEC”

27.03-30.10

30.10-18.12

DOR/2/3P
KLASIK
DOR/2/3P
DYNAMIK

1690

1490

2090

1950

San. „MIER” – piętrowy budynek położony w centralnej części parku zdrojowego, pokoje 1, 2 – osobowe z
„MIER”
27.03-30.10
30.10-18.12
łazienkami z TV, radio, telefonem, lodówką – obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do DOR/2/3P
1690
1490
KLASIK
dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, 3 baseny kryte z wodą termalną (33° C), sala gimnastyczna, sauna, DOR/2/3P
2090
1950
siłownia, drink bar, solarium, sala TV, parking strzeżony, duża baza zabiegowa. W cenie pobytu KLASIK: DYNAMIK
wstępne badanie lekarskie, 3 zabiegi dziennie, pobyt DYNAMIK: KLASIK + wolny wstęp do Wodnego Świata. Dopłata do pokoju 1 os. 60,zł/dzień. Turnusy: 7 nocy
San. „BANIK” – największy budynek w uzdrowisku – 5 pięter, posiada własna bazę zabiegową i baseny
termalne. Pokoje 1, 2 – osobowe z łazienkami z TV, radio, telefonem, lodówką – obiekt przystosowany dla osób
niepełnosprawnych ruchowo. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, sauna, solarium, siłownia, kantor,
parking strzeżony. W cenie pobytu KLASIK: wstępne badanie lekarskie, 3 zabiegi dziennie, pobyt DYNAMIK:
KLASIK + wolny wstęp na zewnętrzny basen termalny. Dopłata do pokoju 1 os. 60,-zł/dzień. Turnusy: 7 nocy

„BANIK”

27.03-30.10

30.10-18.12

DOR/2/3P
KLASIK
DOR/2/3P
DYNAMIK

1690

1490

2090

1950

San. „TRIBEC” – nowy obiekt oddany do użytku we wrześniu 2005 r. Pokoje 2-osobowe z łazienka, TV,
telefonem, lodówką. Wyżywienie i zabiegi w oddalonym o 400 m San. MIER. W cenie pobytu KLASIK: wstępne
badanie lekarskie, 3 zabiegi dziennie, pobyt DYNAMIK: KLASIK + wolny wstęp na zewnętrzny basen termalny
przy San. BANIK. Turnusy: 7 nocy

„TRIBEC”

27.03-30.10

30.10-18.12

DOR/2/3P
KLASIK
DOR/2/3P
DYNAMIK

1490

1250

1920

1730

KREMNICA – zwana „złotym sercem Słowacji” - bajkowe miasteczko, jedno z piękniejszych na Słowacji, to znany w średniowieczu ośrodek
wydobywania złota, tutejsze mennice działają nieprzerwanie od... 1329 roku. Leży w odległości tylko 5 km od geograficznego środka Europy
(Kremnickie Banie). Historyczne centrum Kremnicy wraz z miejskim zamkiem to unikalny przykład średniowiecznych gotyckich rozwiązań
urbanistycznych. Do zwiedzania m.in.: gród kościelny – pełniący rolę centrum osady w XIV w; średniowieczny pierścień murów obronnych,
kerner z XIII w. (jeden z 2 zachowanych na Słowacji) a w nim niedawno odkryte malowidła gotyckie z XIV w., późnogotycki Kościół Św.
Katarzyny z XV wieku o bardzo charakterystycznej wieży, widocznej z każdego punktu miasta, kolumna Św. Trójcy, Muzeum Monet i Medali.
W Kremnicy znajduje się też kąpielisko termalne Katarina: 5 basenów z wodnymi atrakcjami: dziecięcy (19/7m, temp. 38oC), dziecięcy basenik
(promień 8m, temp. 33oC), rekreacyjny (50/20m, temp. 30oC), pływacki (50/20m, temp. 27oC), mniejszy kryty basen do siedzenia (10/10m,
temp. 36oC).
Pensjonat „STEFANSHOF” *** – komfortowe zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3 – osobowych z możliwością „STEFANSHOF” 02.04-25.06
dostawki, wszystkie z łazienkami, TV-Sat, WI-FI. Do dyspozycji gości: restauracja, basen letni z woda termalną – gratis
DOR/2/1P
1190
dla gości hotelowych, sauna, masaże, fitness, bilard, tenis stołowy, rzutki, zewnętrzny grill, letni taras, garaże (7,DOR/3/1P
1020
€/noc), parking. Możliwość wykupienia dodatkowego wyżywienia: obiad lub kolacja: 45,-zł/os.dor./ dzien, 23,DOR,DZ/DOS/1P
655
zł/dziecko do 5 lat. Opłata za wypożyczenie łóżeczka dla dziecka ok. 30,-zł/ noc. Na miejscu możliwość jazdy konnej,
wędkarstwa – opłata ok. 30,-zł/ os/ godzina. Opłata za psa: 5,-€/dzień. Główną atrakcją pensjonatu jest witanie gości w oryginalnej sztolni, w
kopalni złota znajdującej się tuż pod pensjonatem. Dzieci do lat 5 bez świadczeń gratis. Pobyty – 7 nocy.

REGION (6): Górnonitrzański
TRENCIANSKE TEPLICE - zwane „Perłą Karpat”, znane uzdrowisko słowackie o ponad 700 letniej tradycji położone w dolinie. Temperatura
wód termalnych waha się pomiędzy 37 – 40,2 ° C. Do historycznych i budowlanych atrakcji należy budynek sanatorium Hamman wybudowany
w stylu arabsko-mauretańskim. Leczy się tu choroby reumatyczne oraz aparatu ruchowego. W uzdrowisku: korty tenisowe, mini golf, basen,
sauna, solarium, muszla koncertowa z 1937.
05.03-30.04;
„KRYM”
30.04-29.10
San. „KRYM”- położone w centrum miasta. Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienką
29.10-17.12
DOR/2/3P KLASIK
2163
2240
(również pokoje economy – przed remontem), radio, TV, lodówką. Do dyspozycji: restauracja, baza
DOR/2/2P RELAX
1841
1960
zabiegowa, kawiarnia, klub nocny, fryzjer, kantor, parking. W cenie pobytu KLASIK: wstępne i
DOR/2/3P KLASIK econ
2002
2079
końcowe badanie lekarskie, 3 zabiegi dziennie z polecenia lekarza (w dni powszednie), 3 posiłki dziennie, DOR/2/2P RELAX econ
1680
1799
1 x dziennie basen (90 min), 1 x jacuzzi. W cenie pobytu RELAX: 2 zabiegi/ dzień (w dni powszednie),
2 posiłki dziennie, 1 x dziennie basen (90 min), 2 x jacuzzi. Pełna oferta pakietów relaksacyjnych, leczniczych i innych – informacja w biurze
lub na www.karpatia.pl Pobyty - 7 nocy.
05.03-30.04;
San. „PAX” - obiekt położony przy deptaku. Pokoje 1,2, - osobowe z łazienką, WC, TV, radio i telefonem.
„PAX”
30.04-29.10
29.10-17.12
Do dyspozycji gości: kawiarnia dzienna, kawiarnia taneczna, zakład fryzjerski, kantor, taras słoneczny z DOR/2/3P KLASIK
2163
2240
kawiarnią widokową na dachu. Gabinety lekarskie znajdują się w obiekcie, sanatorium połączone jest DOR/2/2P RELAX
1841
1960
bezpośrednio z budynkami, w których wykonywane są zabiegi. W cenie pobytu KLASIK: wstępne i
końcowe badanie lekarskie, 3 zabiegi dziennie z polecenia lekarza (w dni powszednie), 3 posiłki dziennie, 1 x dziennie basen (90 min), 1 x
jacuzzi. W cenie pobytu RELAX: 2 zabiegi/ dzień (w dni powszednie), 2 posiłki dziennie, 1 x dziennie basen (90 min), 2 x jacuzzi. Pełna
oferta pakietów relaksacyjnych, leczniczych i innych – informacja w biurze lub na www.karpatia.pl Pobyty - 7 nocy.

PIESZCZANY - jedno z najpiękniejszych uzdrowisk słowackich, położone na południowym zachodzie kraju w dolinie rzeki Vah. Łagodny
klimat i czyste powietrze pozwalają na wypoczynek przez cały rok. Temperatura licznych źródeł wód termalnych dochodzi do 67°C, a zasoby
siarczanego błota – jednego z najlepszych na świecie tworzą podstawę kompleksowej balneoterapii. Uzdrowisko należy do najbardziej
renomowanych uzdrowisk w Europie. Leczy się tu choroby reumatyczne, stany pourazowe oraz ischias.
30.04-02.07;

„SLNAVA”
02.07-03.09
Hotel „SLNAVA”*** – hotel znajduje się ok. 2 km od centrum miasta. Pokoje 2 os. z łazienką, telefonem,
03.09-17.12
DOR/1,2/2P
1214
1310
radio, TV, i balkonem z możliwością dostawki. Pokoje klasy business – za dopłatą, na zapytanie. Do
dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia z bilardem, bar dzienny z tarasem letnim, grill, miejsce na ognisko,
DOR/DOS/2P
971
1048
klub nocny z bilardem, kompleks hotelowy w skład którego wchodzi: basen kryty (25x12) – wejście dla
DZ(3-15)/2/2P
849
917
Klientów GRATIS !!!, sauna, masaże klasyczne i podwodne, oddychanie skoncentrowanym tlenem, fitness DZ(3-15)/DOS/2P
607
655
centrum, solarium, Internet WiFi. W cenie pobytu – hotelowy basen, fitness. Parking przy hotelu
niestrzeżony – niepłatny. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – gratis. Opłata za psa – 10 Eur/doba, za niewykorzystane miejsce – 7 Eur/ dzień.
UWAGA PROMOCJA !! – dzieci do lat 8 na dostawce lub śpiące z 2 dorosłymi – GRATIS. Pobyty - 7 nocy
LETNIA KAMPANIA ważna na pobyty w okresie 01.07-02.09.2011. Przy min. 3 nocach – dodatkowe BONUSY.
GRATISY: wieczorne „garden party” przy ognisku, kącik dziecięcy, animatorzy dla dzieci, za dodatkową opłatą wycieczki fakultatywne, basen
zewnętrzny gratis

02.04-28.05;
„BALNEA
19.11.2011
Hotel „BALNEA PALACE” **** - po generalnym remoncie połączony z Balnea Esplanade.
01.10-19.11;
28.05-01.10
PALACE”
-03.03.2012
03-31.03.2012
Pokoje 1, 2 os. z łazienką (suszarka do włosów, szlafroki), WC, balkonem, TV sat, radio,
DOR/2/1P
1655
1955
1499
lodówką, telefonem. W hotelu: 2 restauracje, kawiarnia, letni taras. Do dyspozycji: wewnętrzny i
2093
2646
1939
zewnętrzny basen z wodą termalną, bilard, tenis stołowy, fitness, sauna, solarium, tenis ziemny. DOR/2/2P REL
Baseny kryte i odkryte TERMALNE! (czynne od maja do września) z wodą termalną o
temperaturze 31 °C. Zabiegi na miejscu - w Domu Zdrojowym (łącznik z hotelem). Bezpośrednio przy hotelu parking i garaże (płatne). W
cenie wolny wstęp na hotelowy basen termalny, chodnik rehabilitacyjny, ćwiczenia grupowe np. Ti Chi, Pilates. POBYT RELAKSACYJNY (od
2-7 nocy): 7 nocy, 2 posiłki dziennie, 11 zabiegów /pobyt. Możliwość pobytów pakietowych: leczniczy, relaksacyjny, odchudzający, z
leczeniem osteoporozy – informacja w biurze lub na stronie www.karpatia.pl Turnusy: 7 nocy

02.04-28.05;
Hotel „THERMIA PALACE” ***** - po generalnym remoncie – oddany do użytku w grudniu
„THERMIA
19.11.2011
28.05-01.10
01.10-19.11;
PALACE”
-03.03.2012
2006 jest obecnie obiektem uzdrowiskowym o najwyższym standardzie. Położony na wyspie tuż
03-31.03.2012
DOR/2/1P
2699
2999
2558
przy moście łączącym uzdrowisko z miastem. Postawiony w 1912 roku w stylu secesyjnym.
Obiekt jest połączony z secesyjnym balneoterapeutycznym uzdrowiskiem IRMA. Tu znajduje się
DOR/2/2P REL
3234
3542
3080
światowej sławy „perełka” - basen z wodą termalną a woda wydobywa się ze źródła położonego
na dnie basenu. Pokoje 1, 2 os. klimatyzowane, z łazienkami (suszarka do włosów, szlafroki) WC, TV sat, radio, lodówką, serwisem kawowoherbacianym, sejfem, telefonem, dostępem do Internetu. Parkingi: niestrzeżony parking przed hotelem, parking strzeżony w uzdrowisku.
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja – wybór z kilku dań. Do dyspozycji gości: mała i duża jadalnia, kawiarnia, bar JOKER,
bar nocny. POBYT RELAKSACYJNY (od 2-7 nocy): 7 nocy, 2 posiłki dziennie, 11 zabiegów /pobyt. Możliwość pobytów pakietowych:
leczniczy, relaksacyjny, odchudzający, z leczeniem osteoporozy – informacja w biurze lub na stronie www.karpatia.pl Turnusy: 7 nocy

02.04-28.05;
19.11.2011
San. „PRO PATRIA” - sanatorium położone na wyspie. Pokoje ECONOMY 1, 2 – osobowe z
„PRO PATRIA”
28.05-01.10
01.10-19.11;
-03.03.2012
03-31.03.2012
umywalkami, radio, prysznicem i WC na korytarzu, możliwość dopłaty do pokoju z własną łazienką
DOR/2 /1P
1053
1264
905
(STANDARD) - 5 Eur/ osoby/ dzień. Do dyspozycji 3 jadalnie, bar dzienny, taras. Wyżywienie:
DOR/2/2P REL
1694
1911
1540
śniadanie w formie bufetu, obiad i kolacja – wybór z menu. Obiekt posiada własną bazę zabiegową.
Można tu skorzystać z kąpieli w basenie, podwodnych i ręcznych masaży, rehabilitacji. Zabiegi są przygotowane dla osób problemami systemu
nerwowego, pooperacyjnymi i pourazowymi stanami, chorobami układu ruchu, schorzenia reumatyczne. Do dyspozycji gości: kantor, fitness,
możliwość wypożyczenia lodówki, płatności kartami kredytowymi lub czekami podróżnymi. UWAGA: w niedziele baza zabiegowa jest
nieczynna. POBYT RELAKSACYJNY (od 2-7 nocy): 7 nocy, 2 posiłki dziennie, 11 zabiegów /pobyt. Możliwość pobytów pakietowych:
leczniczy, relaksacyjny, odchudzający, z leczeniem osteoporozy – informacja w biurze lub na stronie www.karpatia.pl Turnusy: 7 nocy

SMRDAKY – uzdrowisko położone w odległości ok. 80 km od Bratysławy i ok. 7 km od miasta Senica, a jego nazwa pochodzi od
charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu siarkowodorowych źródeł, o których pisano już w XVI wieku. Ze względu na wyjątkowo
korzystny skład wody mineralnej (woda mineralna wydobywająca się w miejscowości Smrdáky należy do najbardziej zasiarczonych wód w
Europie) i osiągane wyniki leczenia, uzdrowisko w drugiej połowie XX wieku zaczęło specjalizować się wyłącznie w leczeniu chorób skóry
(łuszczyca, egzema, trądzik), do leczenia wykorzystuje się również borowiny siarkowe.
27.02-17.04;

17.04-03.07;

„CENTRAL”
03.07-04.09
Sanatorium „CENTRAL”** - zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienką (wanna), TV
30.10-11.12
04.09-30.10
DOR/2/1P
980
1134
1232
Sat, radio, telefon. Wyżywienie w restauracji San. Vietoris (śniadania – bufet, obiad i kolacja –
wybór z menu). Do dyspozycji: centralny sejf, sklep z pamiątkami, Internet, wypożyczalnia
DOR/2/2P REL
1351
1505
1596
sprzętu sportowego, fryzjer, kosmetyczka, bilard, tenis stołowy, sauna, fitness, kort tenisowy.
Baza zabiegowa znajduje się w budynku Balneoterapii (kąpiele mineralne, okłady błotne, masaże, zabiegi wodne), a na miejscu w San.
„Central” (rehabilitacja, leczenie światłem, elektroterapia, okłady parafinowe, solux). W niedziele i święta baza zabiegowa jest nieczynna.
POBYT RELAKSACYJNY (od 2-7 nocy): 7 nocy, 2 posiłki dziennie, do 2 zabiegów/ dzień, wstępna konsultacja lekarska.. Dzieci do lat 3 bez
świadczeń GRATIS, zniżka 50% dla dzieci 3-12 lat. Pełna oferta pakietów relaksacyjnych, leczniczych i innych – informacja w biurze lub na
www.karpatia.pl Turnusy 7 nocy

27.02-17.04;
17.04-03.07;
Sanatorium „MORAVA”*** - zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką, TV Sat,
„MORAVA”
03.07-04.09
30.10-11.12
04.09-30.10
radio, telefonem. Wyżywienie w restauracji San. Vietoris (śniadania – bufet, obiad i kolacja –
DOR/2/1P
1106
1260
1351
wybór z menu). Baza zabiegowa znajduje się w budynku Balneoterapii (kąpiele mineralne, okłady
DOR//2P REL
1414
1568
1659
błotne, masaże, zabiegi wodne) oraz w San. „Central” (rehabilitacja, leczenie światłem,
elektroterapia, okłady parafinowe, solux). W niedziele i święta baza zabiegowa jest nieczynna. Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS, zniżka
50% dla dzieci 3-12 lat. POBYT RELAKSACYJNY (od 2-7 nocy): 7 nocy, 2 posiłki dziennie, do 2 zabiegów/ dzień, wstępna konsultacja
lekarska. Pełna oferta pakietów relaksacyjnych, leczniczych i innych – informacja w biurze lub na www.karpatia.pl Turnusy: 7 nocy

REGION (7): Naddunajski
PODHAJSKA - miejscowość położona w południowej Słowacji w odległości ok. 100 km od Budapesztu. Zwana „Słowackim Martwym Morzem”
ze względu na właściwości termalnych wód leczniczych tu występujących (o temp. 80°C bijące z głębokości 1900 m). Leczy się tu choroby
skórne, układu oddechowego i narządów ruchu. Badania wykazują, że przy leczeniu niektórych chorób (zwłaszcza przy astmie i różnych
wysypkach skórnych) Podhajska woda daje głębszy i trwalszy efekt regeneracyjny niż woda z Morza Martwego. W miejscowości całoroczne
otwarte kąpielisko (2 baseny pływackie - 28°C, 2 baseny siedzące ok. 36°C, basen dla dzieci – 29°C)
Pen. „GROFKA” – położony w części Belek, w odległości ok. 900 m od kąpieliska. Zakwaterowanie w 2
budynkach: pokoje 1, 2, 3 os., z możliwością dostawki, wszystkie z łazienkami. W obiekcie znajduje się
ogólnodostępne pomieszczenie z TV Sat, które służy również jako jadalnia. Do dyspozycji gości aneks
kuchenny, lodówki, kuchenki mikrofalowe. Przy obiekcie altanka, miejsce na ognisko i parking. Taksa
klimatyczna płatna na miejscu – 0,50 Eur. Pobyty 7 nocy.

„GROFKA”

12.02-10.07;
21.08-30.10

10.07-21.08

DOR/2,3/1P

393

425

DZ(10-15)/2,3/1P

360

393

DOR/DZ(10-15)/DOS/1P

328

360

DZ(2-10)/DOS/1P

105

105

DOR/1/1P

491

557

Pensjonat „LISKA” - położony w Radava (ok 2,6 km od termalnego kąpieliska w Podhajska).
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 – osobowych z łazienką, TV i aneksem kuchennym. Do dyspozycji gości:
duży, ogrodzony, trawiasty teren z małym placem zabaw dla dzieci, mini boiskiem do piłki nożnej, miejscem
na ognisko i grill, miejsce parkingowe. Dzieci do lat 3 bez świadczeń przy 2 osobach pełnopłatnych - GRATIS.
Pobyty – 7 nocy.

„LISKA”

02.04-30.06;
31.08-22.12

30.06-31.08

DOR/2,3,4/0P

330

410

DZ(3-12)/3,4/0P

195

234

Pensjonat „IVETA” – położony w Radava (ok. 2,1 km od termalnego kąpieliska w Podhajska). Zakwaterowanie w
„IVETA”
12.02-17.12
pokojach 2-osobowych z możliwością nawet 2 dostawek, wszystkie z łazienkami, TV. Pokoje z balkonem za dopłatą 2
DOR/2/1P
704
Eur/ osoba/ noc. Do dyspozycji gości: restauracja, parking, plac zabaw dla dzieic, boisko sportowe, boisko do siatkówki
626
plażowej, jaskinia solna, bilard, miejsce grillowe, letni zewnętrzny basen, kort tenisowy, miasteczko westernowe, kino DOR/DZ/DOS/1P
DOR/1/1P
899
letnie, letni taras, kręgle, tenis stołowy, małe „Wellness Centrum” – sauny, jacuzzi, siłownia, solarium, możliwość
masaży. Opłata za psa: 5 Eur/ dzień, wypożyczenie łóżeczka dla dziecka 3,5 Eur/ noc, taksa klimatyczna płatna na
miejscu ok. 0,35 Eur/ osoba/ dzień. Możliwość dopłaty do obiadokolacji (serwowana): 27,-zł/ dorosły; 19,-zł dziecko<10 lat. Dzieci do lat 3
bez świadczeń – GRATIS. Turnusy 7 nocy
STUROVO - jedna z najbardziej znanych i cenionych miejscowości turystycznych Słowacji położona w regionie charakteryzującym się
łagodnym i ciepłym klimatem. Mnogość atrakcji zmienia w lecie to ciche i spokojne miasteczko w gwarny, wesoły kurort. Kompleks
Basenów Termalnych: typowe termalne baseny siedzące, zjeżdżalnie, basen pływacki, basen ze sztuczną falą, basen dziecięcy. W skład
kompleksu dodatkowo wchodzą trawiaste plaże, zagospodarowane jezioro, mały ośrodek sportów konnych, plac do mini golfa z wypożyczalnią
sprzętu, korty tenisowe, stoły do gry w ping-ponga (własny sprzęt), boisko piłki plażowej, place zabaw, karuzela i „dmuchany” zamek. Na
miejscu bogate zaplecze restauracyjno – rozrywkowe (dyskoteki, dancingi), wypożyczalnie sprzętu plażowego, kioski handlowe. Lokalizacja na
styku dwóch Państw i Kultur sprawiła, że poza wypoczynkiem przy termalnych basenach, aktywni turyści mają możliwość odkrycia wielu
nietuzinkowych atrakcji i walorów, np.: Katedra Esztergom, Pomnik Wolności, czy port na Dunaju. Samochodem warto odwiedzić: Budapeszt
30 km., Zamek Vysehrad 30 km., Malownicze „Zakole Dunaju” 25 km.
29.01-28.05
Hotel „THERMAL”*** - położony bezpośrednio przy kąpielisku termalnym. Zakwaterowanie w
„THERMAL”
28.05-18.06 18.06-03.09
03.09-17.12
pokojach 2-osobowych z możliwością nawet 2 dostawek (łóżko rozkładane do łóżka małżeńskiego),
DOR/2/0P
865
995
1260
wszystkie z łazienką, telefonem, radio, TV oraz lodówką. Do dyspozycji gości: restauracja, sala
DOR/DOS/0P
450
545
720
konferencyjna, przechowalnia bagażu, sklep z pamiątkami, kącik dziecięcy, taras widokowy, kantor,
DZ(3-12)/2/0P
610
735
935
snack bar, fryzjer, parking strzeżony (opłata 29,-zł/ dzień) i niestrzeżony - bezpłatny. Dla gości
DZ(3-12)/DOS/0P
420
515
685
hotelowych GRATIS wstęp na baseny (od 1 maja do 19 września) lub wolny wstęp na kryte
kąpielisko i do sauny (od września do maja), taksa klimatyczna. Możliwość dokupienia wyżywienia: śniadania 22,-zł/ os. dorosła, 13,-zł/ dzieci
do 12 lat; obiadokolacja 39,-zł/ os. dorosła, 18,-zł/ dzieci do 12 lat. Dzieci do lat 6 bez świadczeń GRATIS. Śniadania i obiadokolacje – bufet.
Pobyty – 7 nocy.
29.01-28.05
APARTAMENTY „LUX”*** – położone przy kąpielisku domy oddane do użytku w maju 2005 r.
APARTAMENTY „LUX”
28.05-18.06 18.06-03.09
03.09-17.12
W każdym domku: pokój dzienny, aneks kuchenny, łazienka, TV, radio, taras letni, parkowanie
APT2/0P
1760
2080
2630
przed domkiem. APT 2+1 – część sypialna (łóżko małżeńskie), rozkładane krzesło (dostawka).
DOS/APT2/0P
450
480
615
APT 4-osobowe – 2 sypialnie 2-osobowe jedna z łóżkiem małżeńskim. Dla gości hotelowych
APT4/0P
2630
3010
3890
GRATIS wstęp na baseny termalne (od maja do września) lub 4 h wstęp na kryte kąpielisko i do
sauny (od września do maja), taksa klimatyczna. Możliwość dokupienia wyżywienia w Restauracji H. Thermal: śniadania 22,-zł/ os. dorosła,
13,-zł/ dzieci do 12 lat; obiadokolacja 39,-zł/ os. dorosła, 18,-zł/ dzieci do 12 lat. Pobyty – 7 nocy.

VELKY MEDER - miejscowość położona pomiędzy Dunajską Stredą (20 km) a Komarnem (32 km), na Nizinie Naddunajskiej. Znajduje się tu
całoroczne kąpielisko z wodą termalną 27 – 38°C, (baseny odkryte, 2 kryte baseny termalne, 1 mały basen relaksacyjny, kąpiele perełkowe +
5 odkrytych basenów termalnych, tobogan, wellness centrum, saunowy świat). Właściwości wód wykorzystuje się przy leczeniu chorób
dermatologicznych, reumatyzmu, chorób kobiecych oraz przy dolegliwościach układu oddechowego.
Hotel "ORCHIDEA"*** - obiekt położony przy wejściu do kąpieliska termalnego (ok. 50 m). Pokoje 2 os. z
„ORCHIDEA”
01.01-17.12
łazienkami (wanna lub prysznic), możliwością dostawki, radio, TV - Sat, telefonem, minibarem, dostępem do
DOR/2/1P
1460
Internetu. Do dyspozycji: stylowa restauracja (ok. 50 miejsc) połączona z letnim tarasem, nowo otwarty – nowoczesny
DOR/DOS/1P
1080
kompleks SPA (basen, jacuzzi, sauna sucha, parowa, tepidarium, gabinety masażu klasycznego, zabiegi kosmetyczne i
DZ(6-12)/DOS/1P
890
relaksacyjne), bar nocny, salka konferencyjna na ok. 50 miejsc, zamykany parking. Hotel nie przyjmuje zwierząt.
Śniadania – w formie bufetu. Dopłata do obiadokolacji/ dzień: 23,-zł/ os.dor./dzień; 18,-zł/ dziecko do 12 lat/dzień. Dzieci do 6 lat – bez
świadczeń – gratis. Dopłata za łóżeczko dla dziecka – 46,-zł/doba. W cenie pobytu: taksa klimatyczna oraz zamykany parking. Pobyty - 7
nocy.
Hotel „ROYAL DIAMOND”*** - położony w centrum miasta (ok. 3 km od kąpieliska), na terenie parku, „ROYAL DIAMOND” 01.04-01.06; 01.06-30.09
30.09-17.12
po generalnym remoncie, posiada komfortowe pokoje z możliwością nawet 2 dostawek, z łazienkami, radio,
DOR/2/1P
899
1055
TV - Sat, telefonem, dostępem do Internetu. Do dyspozycji gości: restauracja, sauna, masaże, kąpiele
DOR/3/1P
864
1022
perełkowe, magnetoterapia, aromaterapia, siłownia, solarium, salon kosmetyczny, parking oraz garaże.
DOR/4/1P
732
889
Łóżeczko dla dziecka – 5Eur /doba. Możliwość zabrania psa – 5Eur /doba. W cenie pobytu parking, siłownia,
tenis stołowy. Dopłata do obiadokolacji: 30,-zł /dorosły, 21,-zł/dziecko. Dzieci do 6 lat bez świadczeń – GRATIS. Pobyty – 7 nocy, min 3.

REGION (8): Bańskobystrzycki
DONOVALY - jeden z większych ośrodków narciarskich na Słowacji, położone na granicy Niskich Tatr i Wielkiej Fatry w lecie zamienia się w
centrum rozrywki ekstremalnej Fun aréna Donovaly - największa atrakcja - tor saneczkowy, a ponadto park linowy, ściana wspinaczkowa
(największe tego typu obiekty na Słowacji), trampoliny bungee, trampolina 8-stanowiskowa, dziecięcy park linowy i dmuchane zjeżdżalnie

Hotel „RESIDENCE”**** - zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych lub w pokojach typu „SUITE”
dla 2-4 osób (pokój 2-osobowy z łazienką + pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładanym
wypoczynkiem dla 2 osób – cena dostawki), wszystkie z łazienkami, balkonem, TV LCD, dostęp do
internetu, telefon, sejf, minibar. Do dyspozycji gości: 2 restauracje, bar dzienny, kawiarnia, małe relaks
centrum (sauny, masaże), parking. Dzieci do lat 5 bez łóżka GRATIS. Taksa klimatyczna i parking w cenie
pobytu. Możliwość wykupienia obiadokolacji: 56,-zł/ dorosły; 28,-zł/ dziecko <13 lat. Turnusy 7 nocy –
możliwość krótszych.

„RESIDENCE”

25.04-21.12

21-25.04
4 noce

DOR/2/1P

1874

1251

DZ(5-13)/2/1P

937

625

DZ(13-16)/2/1P

1311

875

DOR/SUITE2/1P

2136

1399

DZ(5-13)/SUITE/1P

1068

700

DZ(13-16)/SUITE/1P

1495

980

DOR/DOS/SUITE/1P

1311

875

DZ(5-13)/DOS/SUITE/1P

656

437

DZ(13-16)/DOS/SUITE/1P

918

613

01-22.12;
Apartamenty „GREENFIELD” – apartamenty dwupoziomowe i studia znajdują się w apartamentowcu
„GREENFIELD” 15.03-15.05 15.05-01.12
KAMZIK. Zakwaterowanie w : STUDIO – jedno pomieszczenie, 2 łóżka + dostawka, APARTAMENT typ A
7=5
STUDIO/2/0P
1030
1113
(3+2 dostawki) – 2 pomieszczenia, na piętrze sypialnia z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem pojedynczym, na
parterze pokój dzienny – spanie dla 2 osób, APARTAMENT typ B (4+2 dostawki) - 2 pomieszczenia,
APT A/3/0P
1380
1440
garderoba, na piętrze sypialnia z łóżkiem małżeńskim i 2 łóżkami pojedynczymi, na parterze pokój dzienny –
APT B/4/0P
1848
1605
spanie dla 2 osób. Wszystkie studia i apartamenty posiadają łazienki, aneksy kuchenne, TV. Dzieci do lat 12 na
DOR/DOS/0P
234
327
dostawce – GRATIS. Możliwość dokupienia wyżywienia: śniadanie: 20,-zł/ dorosły; 13,-zł/ dzieci<12 lat; 2
posiłki dziennie: 50,-zł/ dorosły; 30,-zł dzieci <12 lat. Na miejscu płatna kaucja zwrotna w wysokości: 70 Eur/ apartament/ pobyt. Turnusy 7
nocy, po sezonie liczone w promocji 7=5

SLIAC - uzdrowisko leży w pięknej okolicy wśród parków, lasów Kotliny Zwoleńskiej, na wysokości 373 m n.p.m. Otoczone rozległymi lasami,
parkami i równinami. Uzdrowisko znane od ponad 750 lat dzięki leczniczym efektom wód mineralnych. Z mineralnych źródeł najważniejsze w
terapii jest źródło Kupelny prameň (źródło zdrojowe). Pozostałe cztery źródła wykorzystywane są do codziennego picia. O podobnym składzie
leczniczym źródła są tylko w Argentynie, Australii i Hiszpanii. Uzdrowisko Sliac specjalizuje się w leczeniu chorób układu krążenia. Leczy się tu
stany po nagłych chorobach serca, wady zastawki sercowej, stany po nagłym zawale, choroby tętnic kończyn, stany po trombozach,
operacjach wad serca, stany po operacjach naczyń krwionośnych.
21-24.04
„KASKADY”
25.04-17.12
Hotel „KASKADY” **** - nowy, luksusowy obiekt. Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 1, 23 noce
DOR/2/1P
1840
1190
osobowych z łazienką, TV-SAT, lodówką i telefonem, dostępem do Internetu, możliwość dostawki. Do
dyspozycji gości: restauracja, Słowacka Koliba, kryty basen termalny, basen na wolnym powietrzu, sala
DOR/DOS/1P
1110
480
konferencyjna, jacuzzi, hydromasaże, sauna, tenis, minigolf, wypożyczalnia rowerów, możliwość nauki jazdy
DZ(3-12)/2/1P
1340
840
konnej, golf, aerobik. W cenie pobytu ze śniadaniem GRATIS nieograniczone korzystanie z termalnych DZ(3-12/DOS/1P
560
240
basenów, sauny, fitness, części relaksacyjnej, Internet w pokoju. Możliwość wykupienia obiadokolacji 60,-zł/ os.
dor./ dzień, 30,-zł/ dziecko 3-12 lat/dzień. Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS, wypożyczenie łóżeczka dziecięcego: 20,- €/ pobyt. Pobyty 7 nocy.
01.01-30.04
„PALACE”
30.04-31.10
Sanatorium „PALACE”*** - obiekt posiada łącznie 395 miejsc noclegowych w pokojach 1 i 2 os. komfort
31.10-17.12
i Klasik oraz w apartamentach komfort i Klasik. Pokoje Komfort - pokoje po remoncie (toaleta, prysznic lub
DOR/1/1P
1124
1191
wanna, TV-SAT, lodówka, telefon, radio), pokoje Klasik - pokoje przed remontem (toaleta, prysznic lub
DOR/2/1P - klasik
698
749
wanna, TV-SAT, telefon, radio). Do dyspozycji gości: pełna baza zabiegowa, kąpielisko termalne,
DOR/2/1P - komfort
783
868
restauracja (możliwość wybrania diety), kawiarnia, cukiernia, salon kosmetyczny, bar, opieka medyczna,
sauna, siłownia, golf, wypożyczania rowerów, bilard, tenis stołowy, biblioteka, parking, dostęp do Internetu. Możliwość dokupienia
wyżywienia: obiad lub kolacja - 18,-zł/os./dzień. Możliwość dokupienia pobytu pakietowego (lecznicze, relaksacyjne, senior, weekend) –
informacje w biurze. Dzieci do 3 lat – bez świadczeń – gratis. Pobyty – 7 nocy.

SKLENE TEPLICE - jedno z najstarszych uzdrowisk na Słowacji, otoczone ze wszystkich stron lasami liściastymi i iglastymi. Położone jest u
podnóża Szczawnickich Wierchów w malowniczej dolinie, przez którą przepływa potok Tepla. Uzdrowisko zostało założone w 1350 roku. W
Sklenych Teplicach znajduje się 5 basenów termalnych o temperaturze wody od 37°C do 52,3°C. Ze względu na skład chemiczny należą one
do typu siarczanowych, wapienno-gorących hipotonicznych mineralnych wód termicznych. Są to najbardziej znaczące źródła mineralne pasma
wulkanicznego na Słowacji, zawierają m.in. magnez, jod, fluor, sód. Główną atrakcją uzdrowiska jest gorąca kąpiel parowa w jaskini
zwyczajowo nazywanej „Parenicą”. W uzdrowisku znajduje się odkryty kompleks termalnych basenów składający się z dużego basenu i
małego brodzika oraz placu zabaw dla dzieci. W Sklenych Teplicach leczy się schorzenia neurologiczne narządów ruchu, reumatologiczne,
zapalenia stawów, układu nerwowego, polineuropatię z objawami uszkodzenia mięśni, schorzenia kręgosłupa, stany po paraliżu. Znajduje się
tu Poliklinika, gdzie goście korzystają z opieki lekarskiej, rehabilitacji i zabiegów leczniczych.
Pensjonat "PARK" - położony w parku zdrojowym ok. 60 m. od kompleksu basenów termalnych krytych i na wolnym
„PARK”
02.01-18.12
powietrzu. W parku znajduje się także urocze oczko wodne, miejsce na grill. Hotel posiada pokoje z łazienkami i TV, DOR/2/2P REL
1253
część z nich typu „studio” (na dwa pokoje 2 os. jedna łazienka). Wyżywienie w Pen. Lenka – odległość ok. 250 m. DOR/2/3P LECZ
1428
POBYT RELAKSACYJNY (REL) – 7 nocy, 2 posiłki dziennie, 14 zabiegów/ tydzień, 1 wstęp do wellness, wstępne
badanie lekarskie. POBYT LECZNICZY (LECZ) – 7 nocy, 3 posiłki dziennie, 15 zabiegów/ tydzień, wstępne badanie lekarskie. Zniżki dla
dzieci: do 3 lat – gratis, od 3-12 lat – 30% zniżki od ceny pobytu (dzieci nie mają zabiegów). Dla Klientów wolny wstęp na basen termalny i
siłownię. Pobyty - 7 nocy (niedziela – niedziela).
Więcej pobytów leczniczych – na www.karpatia.pl lub informacja w biurze.
Pensjonat "LENKA" - obiekt posiadający pokoje 2 os. z łazienkami, TV, telefonem. Położony w odległości ok. 30 m.
„LENKA”
02.01-18.12
od termalnych basenów na wolnym powietrzu oraz bogatej bazy zabiegowej i krytych termalnych basenów. Pensjonat DOR/2/2P REL
1253
przystosowany jest do przyjmowania gości niepełnosprawnych. Do parku zdrojowego z grotą „Parenica" (grota skalna z DOR/2/3P LECZ
1428
termalna wodą) ok. 35m. Na miejscu restauracja i kącik dziecięcy. POBYT RELAKSACYJNY (REL) – 7 nocy, 2 posiłki
dziennie, 14 zabiegów/ tydzień, 1 wstęp do wellness, wstępne badanie lekarskie. POBYT LECZNICZY (LECZ) – 7 nocy, 3 posiłki dziennie, 15
zabiegów/ tydzień, wstępne badanie lekarskie. Zniżki dla dzieci: do 3 lat – gratis, od 3-12 lat – 30% zniżki od ceny pobytu (dzieci nie mają
zabiegów). Dla Klientów wolny wstęp na basen termalny i siłownię. Pobyty - 7 nocy (niedziela – niedziela). Więcej pobytów leczniczych – na
www.karpatia.pl lub informacja w biurze.

„DOM GOETHEGO” - odrestaurowany, dwupiętrowy pensjonat zdrojowy w pobliżu parku zdrojowego, zakwaterowanie
„DOM
02.01-18.12
GOETHEGO”
w pokojach 2-osobowych o wysokim standardzie. Pokoje, urządzone w stylu pałacowym, z łazienką, TV, telefonem
DOR/2/2P REL
1344
i lodówką. Bezpośrednio w pensjonacie dostępny jest basen termalny oraz zabiegi hydroterapeutyczne. Na posiłki
DOR/2/3P LECZ
1631
dochodzi się do pobliskiego Pensjonatu „Lenka“. POBYT RELAKSACYJNY (REL) – 7 nocy, 2 posiłki dziennie, 14
zabiegów/ tydzień, 1 wstęp do wellness, wstępne badanie lekarskie. POBYT LECZNICZY (LECZ) – 7 nocy, 3 posiłki dziennie, 15 zabiegów/
tydzień, wstępne badanie lekarskie. Zniżki dla dzieci: do 3 lat – gratis, od 3-12 lat – 30% zniżki od ceny pobytu (dzieci nie mają zabiegów).
Dla Klientów wolny wstęp na basen termalny i siłownię. Parking bezpłatny znajduje się bezpośrednio przy budynku Domu Goethego.
Możliwość dopłaty do pokoju z balkonem: 21,-zł/ osoby/ noc. Pobyty - 7 nocy (niedziela – niedziela). Więcej pobytów leczniczych – na
www.karpatia.pl lub informacja w biurze.
Dom Zdrojowy „RELAX THERMAL” - przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych, należy do tych,
„RELAX
02.01-18.12
THERMAL”
które oferują „wszystko pod jednym dachem“. Jest położony w pięknej, spokojnej okolicy. Zakwaterowanie w pokojach
1253
dwuosobowych oraz pokojach typu studio 2+2. Pokoje są wyposażone w prysznic, WC, TV-SAT, telefon, lodówkę. Do DOR/2/2P REL
1428
dyspozycji zakwaterowanych gości jest bar dzienny, na parterze znajduje się jadalnia. Bezpośrednio w budynku DOR/2/3P LECZ
znajduje się basen, sauny, pokoje do masażu, okładów borowinowych, drenażu limfatycznego, elektroterapii, hydroterapii, zabiegów
balneoterapeutycznych, magnetoterapii, ambulatorium lekarskie z dostępem do opieki pielęgniarskiej, fitness i inne. POBYT RELAKSACYJNY
(REL) – 7 nocy, 2 posiłki dziennie, 14 zabiegów/ tydzień, 1 wstęp do wellness, wstępne badanie lekarskie. POBYT LECZNICZY (LECZ) – 7
nocy, 3 posiłki dziennie, 15 zabiegów/ tydzień, wstępne badanie lekarskie. Zniżki dla dzieci: do 3 lat – gratis, od 3-12 lat – 30% zniżki od ceny
pobytu (dzieci nie mają zabiegów). Dla Klientów wolny wstęp na basen termalny i siłownię. Przy obiekcie znajduje się bezpłatny parking
niestrzeżony. Pobyty - 7 nocy (niedziela – niedziela). Więcej pobytów leczniczych – na www.karpatia.pl lub informacja w biurze.
DUDINCE - uzdrowisko położone w południowo środkowej Słowacji, w odległości ok. 15 km od granicy węgierskiej. W czasach antycznych w
źródłach termalnych (woda o temp. 26 - 28°C) kąpali się rzymscy legioniści, do dziś zachowały się 32 baseny chronione jako zabytek pod
nazwą „Łaźnie Rzymskie”. Miejscowość posiada kompleks basenów termalnych (2 baseny termalne o wymiarach 10 x 30 m oraz dla dzieci o
wymiarach 3 x 6 m) czynnych sezonowo od maja do końca września (czynne z wyłączeniem wtorków i czwartków). Woda termalna:
siarkowodorowo-kwaśna, alkaliczno-solankowa, siarczanowo słona. Wyjątkowość tutejszej wody polega na tym, że jako jedna z dwóch w
Europie (źródła „Vichy” Francja) zawiera tlenek węgla i siarkowodór. Siarkowodór zawarty w wodzie leczy bóle reumatyczne kości, tlenek
węgla chroni i leczy serce, żyły u układ krwionośny. DUDINSKĄ wodę mineralną używa się również jako kuracje pitną. Okolice Dudinców
obfitują w różnorodne zabytki: zamek w Antolu, Banska Stawnica wpisana na listę UNESCO.
Sanatorium „DIAMANT”*** – położony przy parku uzdrowiskowym, posiada ok. 180 miejsc, w pokojach
20.03-01.05;
„DIAMANT”
01.05-02.10
02.10-11.12
1, 2 os. (po remoncie) z łazienkami, lodówką, TV, radio, dostępem do Internetu, klimatyzacją; również
DOR/2/3P – REL
1909
2097
pokoje z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji gości: kawiarnia, restauracje, sala:
2128
2316
klubowa, koncertowa, kinowa; kantor, fryzjer, wypożyczalnia rowerów, bilard, kort tenisowy, siłownia, DOR/1/3P – REL
DOR/2/3P - LECZ
2035
2222
solarium, jacuzzi, podziemne garaże, parking. W cenie pobytu REL: pełne wyżywienie (śniadanie DOR/1/3P
LECZ
2253
2441
szwedzki stół, obiad i kolacja - wybór z 5 menu, bufet sałatkowy), wstępna wizyta lekarska, 2 zabiegi
dziennie i fitness (oprócz niedziel), basen rehabilitacyjny. W cenie pobytu LECZ: pełne wyżywienie
(śniadanie - szwedzki stół, obiad i kolacja - wybór z 5 menu, bufet sałatkowy), wstępna wizyta lekarska, 3 zabiegi dziennie i fitness (oprócz
niedziel), basen rehabilitacyjny, BONUS – do wyboru (przy pobycie min. 4 noce) – 1 x Oxylife, 1 x „wanna piasku” na ręce, 1 x Nornic
Walking, 1 x masaż wodny – cale ciało. Możliwość zamówienia dietetycznego wyżywienia. Taksa klimatyczna płatna na miejscu – 1
Eur/os./doba. Pobyty 7 nocy.
Sanatorium „RUBIN”*** – po całkowitej rekonstrukcji w 2007 roku, połączone korytarzem z
01.03-01.05;
„RUBIN”
01.11-16.12;
01.05-01.11
sanatorium Smaragd, posiada ok. 350 miejsc w pokojach po remoncie, z łazienkami, TV, telefonem,
09.01-29.02.12
lodówką, balkonem. Do dyspozycji gości: salon kosmetyczny, fryzjerski, sklepy z pamiątkami, DOR/2/2P SILVER
1918
2051
restauracja, kawiarnia, relax centrum (m.in. basen kryty – całoroczny i odkryty – sezonowy), zimowy DOR/1/2P SILVER
2051
2191
ogród z jeziorkiem, salonik internetowy, kącik zabaw dla dzieci, kantor, dentysta, kriokomora, siłownia, DOR/2/3P GOLD
2149
2282
bilard, kręgle, kort tenisowy, parking, strzeżony parking w odległości ok. 150 m, WiFi Internet w DOR/1/3P GOLD
2282
2415
ogólnodostępnych pomieszczeniach. WELLNESS CENTRUM „WELLNEA” – 2 suche i 2 parowe sauny,
masaże relaksacyjne, jacuzzi, tepidarium, masaże wodne, basenik z przeciwprądem. 2-osobowa wanna relaksacyjna, solarium, relax zona. Na
terenie sanatorium znajduje się Centrum Masażu Tajskiego. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. Możliwość wypożyczenia szlafroka 1,7 Eur/
dzień. W budynku znajduje się BALNOTERAPIA – baza zabiegowa. W cenie POBYTU „SILVER”: 12 zabiegów/ tydzień, wstępna wizyta
lekarska, 2 posiłki dziennie, basen; w cenie POBYTU „GOLD”: 18 zabiegów/ tydzień; wstępna wizyta lekarska, 3 posiłki dziennie, basen.
Śniadania – bufet, do serwowanej obiadokolacji – bufet sałatkowy. Pobyty – 7 nocy – niedziela – niedziela. Więcej pobytów leczniczych – na
www.karpatia.pl lub informacja w biurze.
01.03-01.05;
Sanatorium „SMARAGD” – połączone szklanym korytarzem z Sanatorium RUBIN, gdzie znajduje się
„SMARAGD”
01.11-16.12;
01.05-01.11
baza zabiegowa. Obiekt mogący pomieścić około 250 pacjentów, pokoje i łazienki po rekonstrukcji w 2001
09.01-29.02.12
1624
1757
r, korytarze, hol i pokoje były odnawiane w lutym 2010. Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, DOR/2/2P SILVER
wszystkie z łazienkami, TV, lodówka, telefon, balkon. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. Na miejscu DOR/1/2P SILVER
1757
1883
jadalnia i recepcja – reszta usług w San. RUBIN, parking, parking strzeżony w odległości ok. 200 m. DOR/2/3P GOLD
1855
1988
Możliwość wypożyczenia szlafroka 1,7 Eur/ dzień. W cenie POBYTU „SILVER”: 12 zabiegów/ tydzień, DOR/1/3P GOLD
1988
2121
wstępna wizyta lekarska, 2 posiłki dziennie, basen; w cenie POBYTU „GOLD”: 18 zabiegów/ tydzień;
wstępna wizyta lekarska, 3 posiłki dziennie, basen. Śniadania – bufet, do serwowanej obiadokolacji – bufet sałatkowy. Pobyty – 7 nocy –
niedziela – niedziela. Więcej pobytów leczniczych – na www.karpatia.pl lub informacja w biurze.

REGION (9): Preszowski
BARDEJOVSKE KUPELE - jedno z najpiękniejszych słowackich uzdrowisk, położone w odległości ok. 6 km od zabytkowego
średniowiecznego miasteczka Bardejov. W uzdrowisku znajduje się 15 różnych źródeł mineralnych i leczy się głównie choroby układu
pokarmowego, przemiany materii oraz niektóre choroby górnych dróg oddechowych. W pijalni podawane są wody z ośmiu źródeł mineralnych
o różnym składzie chemicznym. Mineralne źródła znane już były na początku obecnego tysiąclecia. Wodę z dwóch źródeł można czerpać przez

całą dobę w pijalni „Ludovy Pramen”, położony w parku zdrojowym przed hotelem „Mineral”. Na terenie uzdrowiska znajdują się liczne alejki
spacerowe, korty tenisowe, mały skansen, wiele kawiarenek, kryty basen (10x14) z wodą o temperaturze 28°C – w budynku zabiegowym.
San. „OZON” – 5-piętrowy obiekt połączony tunelem z bazą zabiegową oraz z San. ASTORIA. Pokoje
po remoncie wszystkie z łazienkami, TV, telefonem, radio, lodówką oraz z możliwością dostawki. Do
dyspozycji gości: restauracja; kawiarnia, fitness centrum, sauna, solarium, fryzjer, salon kosmetyczny,
apteka, sejf, kantor, winda. W cenie pobytu Leczniczego (LECZ): wstępne badanie lekarskie, 18
zabiegów/ pobyt + kuracja pitna. W cenie pobytu SENIOR: wstępne badanie lekarskie, 18 zabiegów/
pobyt + kuracja pitna, pobyt dla osób, które ukończyły 60 lat. Taksa klimatyczna płatna na miejscu –
0,49 Eur/ os/ dzień. Pobyty - 7 nocy: niedziela – niedziela.

„OZON”

01.04-01.11

20.02-01.04;
01.11-19.12

DOR/2/3P - LECZ

2149

1939

DOR/DOS/3P - LECZ

1729

1547

DOR/2/3P - SENIOR

2009

1799

DOR/DOS/3P - SENIOR

1589

1407

SKRÓTY UŻYTE W OFERCIE
DOR - osoba dorosła
DOR/2 ... - osoba dorosła w pokoju 2-os. (lub ... osobowym)
DOR/2/2P - osoba dorosła w pokoju 2-osobowym, śniadanie i obiadokolacja
DOS - dostawka
DOR/DOS - osoba dorosła na dostawce
DOR/DOS/2P - osoba dorosła na dostawce, śniadanie i obiadokolacja
DZ - dziecko
DZ<3 ... - dziecko do lat 3 (lub ... lat)
DZ(3-12) - dziecko od 3 do 12 lat
DZ(3-12)/2P - dziecko 3-12 lat, śniadanie i obiadokolacja
DZ(3-12)/DOS - dziecko 3-12 lat na dostawce
DZ(3-12)/DOS/2P - dziecko 3-12 lat na dostawce, śniadanie i obiadokolacja
1P - śniadanie
2P - śniadanie i obiadokolacja
3P - śniadanie, obiad, kolacja
1, 2, 3, 4, ... - pokój 1-, 2-, 3-, 4-, lub ... -osobowy
APT - apartament
DOR/APT, DOR/APT4 - osoba dorosła w apartamencie, osoba w apartamencie 4-osobowym
APT2, APT4, APT6, ... - apartament 2-, 4-, 6-osobowy
BGW - bungalow
IBP „KARPATIA” s.c.
Siedziba: ul. Barlickiego 15, 33-300 Nowy Sącz Biuro Obsługi Klienta: ul. Lwowska 47, Nowy Sącz
tel./fax.: (018) 444 11 00, 547 47 84
e-mail: karpatia@karpatia.pl www.karpatia.pl
konto: ING Bank Śląski SA 63 1050 1722 1000 0090 7652 5295
zezw. Wojewody Małopolskiego nr D/312/01/13/2004
Ceny podane są w PLN za 1 osobę i obejmują pobyt 8-dniowy (7 nocy). Długość pobytu możemy jednak dostosować do Państwa potrzeb. Ceny krótkich pobytów (min. 3 noce) można
kalkulować dzieląc podaną cenę na 7 i mnożąc przez ilość nocy – nie dotyczy oferty na wypoczynek w Polsce. Ceny na pobyty do 3 nocy – informacja w biurze.
Wszyscy uczestnicy pobytów zagranicznych ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (KL - 10.000 €, NNW - 7.000 PLN, koszty ratownictwa - 5.000 €,
bagaż - 800 PLN). Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy - 3% wartości imprezy.
Parkingi strzeżone, taksy klimatyczne, wejścia na teren parków narodowych Klient opłaca dodatkowo na miejscu we własnym zakresie.

