
NABÍDKA VÝLETŮ  
Program se přizpůsobuje počasí – aktuální úpravy viz tabule u recepce!   
Výlety je možné zakoupit i v Kč v kurzu  1,- € = 27,50 Kč    

                                                                                                                           .     

 

2. den - pondělí  (08:25 – 18:15 hod) celodenní autobusový výlet (min. 40 os)    
    VÝLET DO TERMÁLŮ - AQUCITY Poprad - busem s průvodcem. Koupání (venkovní a kryté bazény).   
    Po cestě v Popradu návštěva kuriózní „hrabárny ŤAVA“, pak Spišská Sobota (prohlídka kostela Sv.Juraja,   

    který navštívila angl. královna Alžběta). Pak koupání a centrum města s průvodcem  a volno do 17:30.    
 

        CENA 25,- €/os    OBSAHUJE:                   Cena neobsahuje:   obědové menu 4,-€ (jednotné dvouchodové)    
        bus + průvodce, + recesní nákup oděvů „U ŤAVY“ (1 kus jen za  0,30 €),  vstup do kostela Sv.Juraja  s výkladem  +  
         celodenní vstup do aquaparku v rozsahu AQUA PACKET  
 
 

3. den – úterý  (08:25-17:00 hod) celodenní autobusový výlet s průvodcem     
   VÝLET NA ŠTRBSKÉ PLESO. Procházka kolem Plesa s výkladem, v 11:30 oběd v hotelu FIS + individuální volno.     

   - zdatnější turistický přechod na Popradské Pleso (min. 10 os. – návrat vlakem do Tatranské Lomnice v cca 18 hod.) 

   -  pro zájemce výlet do Pribyliny do skanzenu liptovskej dědiny (za příplatek, min 10 osob) 
    

       CENA balíčku 19,- €/os   OBSAHUJE:  bus, průvodce + dvouchodový oběd v hotelu FIS + turistický     
       přechod na Popradské Pleso s průvodcem. (Jízdné vlakem řešit  indiv. zakoupením TATRY CARD za 4,-€ v recepci.) 

        Cena neobsahuje:  výlet do Pribyliny za 10,-€  (autobus + průvodce + vstup do Skanzenu) 
                            

4. den - středa  (13:15 – 18.15 hod)  půldenní autobusové výlety (min. 40 os):    

   A) KEŽMAROK – královské město - historické centrum, památka UNESCO, Hrad, Dřevěný artikulární  

        kostel + Nový evangelický kostel aj.     
        CENA 10,- €/os  OBSAHUJE: bus s průvodcem.  Cena neobsahuje: vstupy 9,-€ (do Hradu a kostelů).    
 
      

   B) VRBOV – koupání v termálech                CENA 15,- €/os OBSAHUJE:  bus s průvodcem + 3 hod vstup     

 

 
5. den - čtvrtek (08:25 – 17:30 hod)  celodenní autobusový výlet (min. 40 os)  
 

   A) POLSKO  Zakopané - památky + atraktivní horské středisko polských Tater  

         CENA 15,- €/os   OBSAHUJE:   dopravu autobusem s průvodcem                        
        Cena neobsahuje: vstupy12,-€ (lanovky na Gubalowku,na vyhlídku nad areál Wielka Krokiew,+historický hřbitov) 
     

   B) TURISTIKA - horský výlet  (8:30 -16:00 hod) celodenní (min. 15 os)    v 8,25 foto před hotelem!  

          Nástup túry ve Smokovci u lanovky - (*Hrebienok - Studenovodský vodopád - Hrebienok a zpět.) Jízdné vlakem zpět     

           řešit indiv. nákupem TATRY CARD za 4 € v recepci.  Zdatnější pěšky do T.Lomnice. Úprava trasy dle dispozic zájemců. 

     CENA 3,- €/os     OBSAHUJE:  doprava do Smokovce ke stanici lanovky (nástup trasy),  průvodce.  
   Cena neobsahuje:  *jízdné lanovkou 11,- €  (Smokovec – Hrebienok a zpět pro méně zdatné turisty)   

 

6. den – pátek (7:45 – 18:45 hod)  celodenní autobusový výlet s průvodcem  (min. 40 os.  – vyšší počet limitován)    
   VÝLET NA PIENINY – Červený Kláštor - Lesnica - Haligovce ,       splav řeky Dunajec na pltích (vorech),  
   nebo varianta (min 15 os.) „bez splavu“ s návštěvou Muzea Červený Kláštor   nebo    „na kole“ podél Dunajce    
   +  oběd ve stylové Kolibě „Goralský Dvor“ v Haligovcích   + skanzen zemědělských strojů s výkladem. 
   + NESTVILLE PARK – Hniezdne. Návštěva středisek: pivovar Taberna (restaurace s vlastním pivem), kavárna  
      Chocolate (skvělá káva, zákusky, vlastní čokoláda), prodejny Exshop (destiláty) a Market (regionální speciality).    
      Za příplatek: skanzen, exkurze do lihovaru s degustací první slovenské. whisky)           
 

      CENA 45,- €/os    OBSAHUJE:   

      - „Se splavem řeky Dunajec“ (bus s průvodcem + vory + oběd s přípitkem, program, hudba + skanzen strojů) 
- „Bez splavu“ - s návštěvou Muzea Červený Kláštor + transfer ke skupině nebo podél Dunajce na zapůjč. kole 

     (bus s průvodcem + vstupné do muzea + oběd s přípitkem, program, hudba + skanzen zemědělských strojů) 
      - „Nestville park  (bus, ind. návštěva středisek: pivovar Taberna, kavárna Chocolate, prodejny Exshop a Market) 

         Cena neobsahuje:  vstupy 6,-€    (v Nestville: skanzen,exkurze, ochutnávka whisky) 

                                        ochutnávku piva 5,-€   (v Nestville: 3x 2dcl piva + sendvič)  
 

 
 

7. den – sobota  (08:25  - 16:30 hod) - celodenní autobusový výlet –  (minim. 40 os)  
   A) SPIŠSKÝ OKRUH -  Spišský hrad (světový unikát) + Spišská Kapitula, kostel Žehra a malebná Levoče.  
        CENA 15,- €/os   OBSAHUJE: bus s průvodcem. Cena neobsahuje vstupy 16,-€ (do navštívených památek)  
 
 
 
 

PRODEJ VÝLETŮ  DENNĚ V HOTELOVÉ RECEPCI  Organizátor: Pieniny + Poprad  (ATIS), ostatní (CK Morava)    

Prodej konkrétního výletu končí cca 20 hodin (není-li uvedeno jinak) před jeho realizací.  
(Příp. aktuální informace vždy při rozcvičce, změna programu vyhrazena dle počasí. Příjezdové časy jsou orientační.)  
      



 

DOPORUČUJEME !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CO JE  TATRY Card?   NEJ–VÝHODY  
      

BEZPLATNÉ CESTOVÁNÍ VLAKY A „ELEKTRIČKOU“ V TATRÁCH  
na Tatranské elektrické železnici (Poprad – Smokovce – Tatranská Lomnica -  Štrbské Pleso),  

Ozubnicové železnici (Tatranská Štrba – Štrbské Pleso)  
a na trati Poprad-Tatry (přes Studený Potok do Tatranské Lomnice. 

Zde všude Vám karta poslouží jako jízdenka (spolu s dokladem totožnosti) 

 

POJIŠTĚNÍ ZÁCHRANY V HORÁCH GENERALI  
ČERPÁNÍ SLEV PŘI POBYTU V TATRÁCH     

 

 

JAK ZÍSKÁTE TATRY Card? 
Recepce Vám na vyžádání vystaví TATRY CARD pro osoby od 6 let za  poplatek 4 € / ks 

 

JAKÁ JE PLATNOST TATRY Card? 
TATRY Card je platná během pobytu s maximální platností jedné aktivace na 3 noci (4 dny). 

Pokud je Váš pobyt delší než 3 noci (4 dny), recepce Vám aktivuje další kartu opět za 4 €  
 
 

JAK FUNGUJE TATRY Card? 

Na recepci vašeho hotelu dostanete registrační formulář, ze kterého vám po podepsání 
zůstane spodní část, která obsahuje dva jedinečné QR kódy. Z toho jeden slouží ke stažení 

digitální karty do mobilu a druhý se jménem a datem platnosti je jako náhrada karty pro ty, 
kteří preferují papírovou verzi nebo nedisponují smartphonem.  

Papírová verze slouží výlučně na dopravu a pojištění.  
 

Jak čerpat slevy s TATRY Card? Na čerpání slev musíte mít digitální kartu staženou ve vašem 
mobilu. Dle Vašeho výběru si stáhnete kupón na danou slevu do Vašeho mobilu. 


