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Samolotem na narty - Słowacja - Residence Druzba
ID ogłoszenia: 33758 / 74994

URL: http://www.eholiday.com.pl/33758
Cena: 2 200 PLN
Lokalizacja: zagranica

Słowacja wypoczynek - Samolot nazwa hotelu: Ski & Wellness Residence Družba wyżywienie: Śniadania
Położenie: Bardzo ładny, urządzony w górskim stylu, hotel zlokalizowany jest w miejscowości Jasna pod
Chopokiem. Hotel Drużba to jeden z najwyżej położonych hoteli na Słowacji (1200 m n.p.m.), usytuowany
bezpośrednio na stoku, przy najpopularniejszej trasie tego regionu Biela Put. Jest to idealne miejsce do
rodzinnego uprawiania narciarstwa (łatwa trasa, 4 osobowa kanapa, szkółki), a także doskonały punkt
wypadowy w wyższe partie gór, gdzie można dostać się świetnie zorganizowaną siecią wyciągów. W
odległości ok. 1 km /przy hotelu Grand Jasna/ przystanek SKI busa, którym można pojechać do Demanovskiej
Doliny, Liptowkiego Mikulasa oraz Tatralandii. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok 1 godz. Pokoje: Hotel
posiada 141 pokoi 2-osobowych i apartementów z możliwością max 2 dostawek, urządzonych w tradycyjnym
górskim stylu. Ostatnia renowacja hotelu: 2011 r. Pokoje standardowe posiadają: łazienkę z WC i suszarką do
włosów (na wyposażeniu podstawowe kosmetyki i szlafrok), TV SAT., telefon, sejf. WI FI dostępne w całym
hotelu (bezpłatnie). Hotel dysponuje łóżeczkami dla dzieci (bezpłatnie). Na zapytanie (indywidualna
kalkulacja) dostępne również apartamenty: dwa pomieszczenia w sumie dla 4 osób, kominek, wspólna
łazienka, suszarka do włosów, sejf, telefon, dwa odbiorniki TV SAT., mini-lodówka. Do dyspozycji gości:
Recepcja, obszerne lobby z czytelnią, restauracja hotelowa, stylowa restauracja regionalna (koliba), winiarnia,
windy, parking zewnętrzny, duży basen, oddzielny, mniejszy basen dla dzieci, hydromasaże, centrum
Wellness, sauna, centrum relaksu z pięknym widokiem na góry. Wstęp na basen jest bezpłatny w godz.
08.00-10.00, w późniejszych godzinach kosztuje 9 EUR/os. i 6 EUR/dzieci. Ogrzewana przechowalnia sprzętu
narciarskiego z elektrycznymi podgrzewaczami butów. Pokój zabaw dla dzieci, wysokie krzesła w restauracji
dostępne na zapytanie. Wyżywienie: Śniadania typu bufet (obfity wybór potraw: sery, wędliny, warzywa,
owoce, także dania przygotowywane i serwowane na bieżąco przez kucharza). Za dopłatą (na miejscu) szeroki
wybór dań w regionalnej kolibie, należącej do kompleksu. Koliba organizuje 2 razy w tygodniu wieczory
tematyczne (wieczór barbecue i słowacki). Naszym zdaniem: Hotel znajduje się po prostu na stoku, z
większości okien można obserwować narciarzy szusujących trasą Biela Put. Po dniu narciarskiego szaleństwa
gorąco polecamy regionalną kolibę, wizytę w Wellness czy pełen uroku wieczór w doskonałej, hotelowej
winiarni. Świetnie prowadzony hotel posiada doskonałe recenzje wśród klientów. Kategoria lokalna: ****
18.01 - 25.01.2014 Promocja: 24% 8 dni / 2 200 zł / za os. 25.01 - 01.02.2014 Promocja: 25% 8 dni / 2 201 zł
/ za os. 01.02 - 08.02.2014 Promocja: 25% 8 dni / 2 551 zł / za os. 08.02 - 15.02.2014 Promocja: 25% 8 dni / 2
551 zł / za os. 15.02 - 22.02.2014 Promocja: 25% 8 dni / 2 551 zł / za os. 22.02 - 01.03.2014 Promocja: 25% 8
dni / 2 551 zł / za os. 01.03 - 08.03.2014 Promocja: 25% 8 dni / 2 501 zł / za os. 08.03 - 15.03.2014 Promocja:
24% 8 dni / 2 485 zł / za os. Szczegóły w linku Opis oferty - kliknij !
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