
	

PRODLUŽTE SI ZIMU     

ZA LUXUSEM 
NEMUSÍTE DO ALP  

 

SLOVENSKO – VYSOKÉ TATRY  
                      GRANDHOTEL PRAHA ♥♥♥♥ Tatranská Lomnica                 (H1404)    

NESTÍHÁM, ALE NA 3 DNY SE UTRHNU  

 3 dny s polopenzí (nabídka speciálního wellnessu menu), volný vstup do 
hotelového wellness & spa, ranní plavání 7.00 - 8.30 hod, 2x 25 min. 

masáž se šálkem uklidňujícího čaje, 1x káva (čaj) a zákusek, Tatry card 
(slevy na všechny skipasy kromě 3-denního a 6-denního - 5%), rekr. poplatek, parkovné   

 za 4 490,- Kč/3 dny (pátek - neděle)  (v termínu 18.3. - 15.12. 2013)  
 

SLOVENSKO  – NÍZKÉ TATRY 
                              Wellness hotel CHOPOK ♥♥♥♥ Demänovská Dolina       (kód H2593)  

LUXUSNÍ WELLNESS A ŠPIČKOVÉ LYŽOVÁNÍ  
4 dny s polopenzí (výhoda: obrovské pokoje a skvělá gastronomie), neomezený 

vstup na plavecký a dětský bazén, do wellness centra a fitness, 
parkování, úschova vlastních lyží a kol, dětský koutek a hřiště, 
internet, animace, několikrát denně zdarma skibus (do 2.4.2013)          

od 5 160,- Kč/4 dny (v termínu 18.3. – 30.6. 2013) 

 

http://www.atis.cz/detail-hotelu/grandhotel-praha-tatranska-lomnica-h1404r13/?DateFrom=2013-03-29&ProductName=grandhotel+praha
http://www.atis.cz/detail-hotelu/chopok-demanovska-dolina-h2593r13/?ProductName=chopok


	

 PRODLUŽTE SI ZIMU    

ZA LUXUSEM 
NEMUSÍTE DO ALP 

Í    

SLOVENSKO – VYSOKÉ TATRY  
                    GRAND HOTEL BELLEVUE ♥♥♥♥ Horný Smokovec        (kód H0721)   

  ČTYŘDENNÍ LYŽOVAČKA A WELLENSS      
4 dny se snídaní, zdarma vstup do wellness centra (bazén a sauna), 
stolní tenis, internet na pokoji, úschova vlastních lyží, parkování,  

rekreační poplatek za 2 970,- Kč/ 4 dny  (v termínu 18.3. - 10.4.2013) 

 

SLOVENSKO  – VYSOKÉ TATRY 
                    GRANDHOTEL STARÝ SMOKOVEC ♥♥♥♥ Starý  Smokovec               (H2621)     

 OSLNÍM PARTNERA - PRODLOUŽENÝ VÍKEND  
5 dnů s polopenzí (nabídka speciálního wellnessu menu), volný vstup do 

hotelového wellness & spa, ranní plavání 7.00 - 8.30 hod, 2x 25 min. 
masáž se šálkem uklidňujícího čaje, 1x masáž tváře, 1x káva (čaj) a 
zákusek, Tatry card (slevy na všechny skipasy kromě 3-denního a 6-denního - 5%),      

rekreační poplatek, parkovné 

za 7 990,- Kč/5 dnů (středa - neděle)    (v termínu 18.3. - 15.12. 2013)       

http://www.atis.cz/detail-hotelu/grand-hotel-bellevue-horny-smokovec-h0721r13/?DateFrom=2013-03-29&ProductName=bellevue
http://www.atis.cz/detail-hotelu/grandhotel-stary-smokovec-h2621r13/?DateFrom=2013-03-29&ProductName=star%c3%bd+smoko
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