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Zimowe wakacje w górach! Cudowne chwile  

dobroczynnego wypoczynku dla rodziny! 
Słowacja - TATRY / STARA LEŚNA / Zima 2023 

(dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)  

 

Zapraszamy do cudownego rodzinnego Relaksu! Majestatyczne 

TATRY na wyciągnięcie ręki, AQUA centrum, komfortowy pakiet 

to sposób na cudowny wypoczynek w zachwycającej scenerii z 

nieograniczonym korzystaniem z Wodnych & SPA atrakcji! 
 

Kochasz NATURĘ, marzysz o komfortowych, bezpiecznych dla dzieci 
zimowych wakacjach z atrakcyjnymi. W czystym dobroczynnym górskim 
mikroklimacie z dala od tłumów i przepełnionych tras - zapraszamy! 
 

AQUA SPA Wellness 
własny basen wielostrefowy (33 oC) z paletą atrakcyjnych hydromasaży: 
gargulce, jacuzzi, masaże perełkowe, gejzery znakomicie wspomagające 
ukrwienie oraz natryski punktowe, które stymulując punkty akupunktury 
pomagają w odprężeniu i regeneracji. Magiczną atmosferę dopełnia widok na 
piękną tatrzańską przyrodę poprzez przeszkloną fasadę. Na miejscu także świat 
saun, tepidarium, lakonium, fitness centrum, plac zabaw. Wszystko GRATIS All 
Inclusive (oprócz ręcznych masaży, zabiegów SPA i Jacuzzi na dachu) 
 

Atrakcje turystyczne  

Infrastruktura obiektu zapewnia wiele możliwości do relaksu (basen, sauny, 
fitness, masaże, etc.) W pobliskich: Łomnica i Smokoviec czekają renomowane 
SKI centra z przebogatą infrastrukturą i kilometrami tras (łatwo dotrzemy 
samochodem lub SKI-busem sprzed hotelu). Blisko poznamy: Jaskinie, Spiskie 
Skarby i Słowacki RAJ..  (Informator - GRATIS) 
 

Wyżywienie „Klasy VIP”  
2x dziennie (śniadania i obiadokolacje w postaci „szwedzkich stołów” z wieloma daniami ciepłymi (mięsa, zupy, 
ryby..), zakąski, sery, ciasta i desery.. (płatne tylko napoje przy obiadokolacji) 
 

Komfortowe zakwaterowanie (do wyboru): 
 FAMILY SUPERIOR (2+1 lub 2+2): apartament dwupoziomowy, mansardowy (39,28 m2) podzielony na część 

mieszkalną i sypialną z rozkładanym łóżkiem. TV LCD SAT, radio, tel. prysznic, wanna, toaleta, suszarka do 
włosów, ręczniki, szlafroki, kosmetyki hotelowe, zestaw do przygotowania kawy & herbaty, minibar, sejf, WI-FI. 

 EXCLUSIVE (2+1 lub 2+2): duży apartament (50,97 m2), podzielony na część mieszkalną i sypialną z rozkładanym 
łóżkiem. TV LCD SAT, radio, tel. prysznic, wanna, toaleta, suszarka do włosów, ręczniki, szlafroki, kosmetyki 
hotelowe, zestaw do przygotowania kawy & herbaty, minibar, sejf, WI-Fi. 

 DE LUXE (2+1 lub 2+2): bardzo duży apartament (62,77 m2), podzielony na część mieszkalną i sypialną z 
rozkładanym łóżkiem, TV LCD SAT, radio, tel. 2x łazienki, prysznic, toaleta, suszarka do włosów, ręczniki, 
szlafroki, kosmetyki hotelowe, wyposażony aneks kuchenny, zestaw do herbaty i kawy, minibar i sejf, WI-FI. 
 

Komfortowy wypoczynek 

Horyzont TATRY 2+1 

2+1 (dwie osoby dorosłe + jedno dziecko do lat 18.) 

4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 
Family SUPERIOR 3595 zł 4575 zł 5195 zł 5795 zł. 5995 zł 

EXCLUSIVE  4295 zł 5275 zł. 6195 zł 6895 zł 7195 zł 

DE LUXE 5095 zł 6295 zł 7595 zł 7995 zł 8295 zł 

Horyzont TATRY 2+2 2+2 (dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci do lat 18.) 

Family SUPERIOR 3795 zł 4595 zł 5395 zł 5995 zł 6295 zł 

EXCLUSIVE  4495 zł 5475 zł 6395 zł 7095 zł 7395 zł 

DE LUXE 5295 zł 6495 zł 7795 zł 8195 zł 8495 zł 

Dziecko do lat 6 jako 4 lub 5 osoba – GRATIS! 
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Cena zawiera: 
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Wybrany Apartament RESORT**** (Horyzont/Stara Leśna) 

• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły) 
• AQUA centrum, wielostrefowy basen, masaże, Jacuzzi, leżaki - GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z saunarium wraz z ceremoniami i tepidarium - GRATIS All Inclusive 

• profesjonalne fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w animacjach, zabawach, eventach.. - GRATIS All Inclusive 

• słoneczny taras z leżakami, stanowiska masażu wodnego - GRATIS All Inclusive 
• szlafrok (dla dorosłych) na czas wypoczynku, w pokoju Kawa & Herbata GRATIS 

• Internet WI-FI w pokoju lobby barze, Informacja Turystyczna w Recepcji  
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 
• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid 
• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna  
• oraz KL + NNW chorób przewlekłych do 10 000 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, pomocowy 
• parkowanie samochodu przy hotelu (teren dozorowany) 
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych 
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
 

Cena nie zawiera 
opłata klimatyczna 1,5 Euro/osoba dorosła/dzień, ewentualne masaże, Jacuzzi na dachu budynku!  
 

SKI-pas najlepiej wykupić dopiero na miejscu dopasowując do aktualnych warunków i preferencji, niema kolejek 

i problemów, można wykupić w automacie lub kasie, jeden SKI-pas na większość tras narciarskich TATR. 
 

Zniżki: 
dziecko do lat 6 jako 4 lub 5 osoba w pokoju Gratis. Dodatkowa osoba w pokoju na dostawce: dziecko  
do lat 18 -25%, dorosły -5%. Wczesna rezerwacja (>35dni) -2%. 
 

PROMOCJA RABAT -40%: bilet do Aquaparku Termalnych wód „AQUACITY” POPRAD (3 opcje: baseny odkryte, 

baseny odkryte + kryte, jak wcześniej + sauny). Zakup biletu w recepcji naszego hotelu, bilet bez określonej 
daty i godziny wykorzystania. Skorzystamy, kiedy będziemy mieli ochotę na przykład po wycieczce do 
Słowackiego RAJU, Spiskiego HRADU, Levoczy lub NARTACH. 


