Mariánske námestie 190/15
Žilina

tel.: 0904 426 865
www.atours.sk

atours@atours.sk
atours@nextra.sk

V letnej sezóne sú Tatranské Matliare ideálnym východiskom pre menej náročné vychádzky po okolitých lesných
cestičkách a výlety do Tatranskej Kotliny, Tatranskej Lomnice, na Medvediu lúku, ale aj pre vysokohorské túry
do doliny Zeleného plesa, na Kopské sedlo, Jahňací štít a do doliny Bielej vody. V neďalekej Tatranskej Lomnici
sa nachádza aj nástupná stanica kabínkovej lanovky na Skalnaté pleso, s možnosťou prestupu na visutú lanovku
na Lomnický štít. Okolie ponúka vhodné trasy pre cykloturistiku, v blízkosti hotela sa nachádza golfové ihrisko.
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby štandardne vybavené možno po dohode a v závislosti na dostupnosti
vymeniť napr. za rodinnú izbu, kde dve izby sú prepojené dverami
alebo za izbu s dvoma prístelkami, z ktorých jedna je klasická posteľ
a jedna je rozkladacie kreslo
Hotel má certifikát „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám“.
V hoteli je možné ubytovanie aj so psom za príplatok.
TERMÍNY: podľa výberu minimálne 2 noci, v čase Veľkej noci minimálne 4 noci
CENA: podľa termínu za ubytovanie na osobu a noc s raňajkami a večerou v 2-posteľovej izbe
služby začínajú ubytovaním a večerou a končia raňajkami

30.05. – 27.06.2022
27.06. – 05.09.2022
05.09. – 26.09.2022

dospelá osoba
na lôžku
55 €
62 €
55 €

dospelá osoba
na prístelke
44 €
49,60 €
44 €

dieťa 3-15r.
na lôžku
38,50 €
43,40 €
38,50 €

dieťa 3-15 r.
na prístelke
27,50 €
31 €
27,50 €

Cenu za ubytovanie 1 osoby v 2- posteľovej izbe oznámime na požiadanie.
Zľava: 100% pre dieťa pred dovŕšením 3 rokov bez nároku na lôžko a stravovanie
100% pre dieťa pred dovŕšením 8 rokov na prístelke s dvoma plne platiacimi osobami
Príplatok: ubytovanie so psom +10 € / noc
miestna daň 1,50 eur/ noc za osobu nad 18 rokov, držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS neplatia
STRAVOVANIE:
Raňajky: teplé a studené bufetové stoly v reštaurácii v mieste ubytovania
Večere: bufet
POLOHA HOTELA: 800 m od autobusovej zastávky Tatranské Matliare (cca 17 min. chôdze),
necelé 2 km od Tatranskej Lomnice pod úpätím Lomnického štítu v tichom peknom prírodnom prostredí

DOPLNKOVÉ SLUžBY:
Zdarma: krytý plavecký bazén 15 x 6 m v prevádzkových hodinách, telocvičňa v dohodnutom termíne, posilňovňa,
stolný tenis, oplotené ihrisko, nestrážené parkovisko, WIFI v priestoroch recepcie a baru
Za poplatok: sauna, infrasauna, masáže, rašelinové zábaly, morský kúpeľ, bowling, biliard, vonkajší minigolf,
drevo na ohnisko so sedením a opekací balíček
- cenník dodáme na požiadanie

NA POŽIADANIE VÁM VYHĽADÁME SPOJENIE HROMADNOU DOPRAVOU
Z MIESTA VÁŠHO BYDLISKA

