
Miejscowość/ teren ski 

JASNÁ tatry Niżne  to największy ośrodek sportów zimowych na 
Słowacji, który ma najlepsze naturalne warunki do uprawiania 
narciarstwa i snowboardingu. Po północnej i południowej stronie 
Chopoku oferuje niezliczoną ilość atrakcji, zabawy i aktywnego 
wypoczynku.  Ośrodek oferuje ponad 49 km idealnie 
przygotowanych tras zjazdowych o różnym stopniu trudności, 
odpowiednich dla początkujących, rodzin z dziećmi, 
zaawansowanych narciarzy, jak również do organizacji zawodów 
na światowym poziomie. Nowoczesny system naśnieżania o 
długości ponad 30 km gwarantuje śnieg przez co najmniej 5 
miesięcy w roku. Miłośnicy dzikiej jazdy wyszaleją się w licznych 
strefach freerideowych oraz w snow parku. Na dwóch trasach 
zjazdowych istnieje możliwość wieczornego szusowania. Sezon 

Termin 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania 
ilości uczestników oraz 
zakresu proponowanych 
atrakcji ceny mogą 
kształtować się różnie. 

Cena 

od 370 Euro 

Cena zawiera 

 
4 noclegi w w hotelach *** 
Polovnik lub Bystrina na 
Chopoku 

skipass 3dni Tatry Wysokie 

Wyżywienie HB 

Wstęp do Wellness 

free WIFI 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 

skibus na Chopok 

 

CHOPOK JASNA 
| NARTY | SŁOWACJA | 



zimowy z reguły trwa od początku grudnia do końca kwietnia. Na Chopoku działają 30 wyciągi i 
kolejki linowe, które są w stanie przetransportować ponad 30 000 osób na godzinę. 

 

Mapa tras 



 

Hotel Polovnik*** 
Hotel Polovnik położony jest w Dolinie Demianowskiej w Niskich Tatrach, w odległości 1 km 
od ośrodka narciarskiego Žiarce i 7 km od ośrodka narciarskiego Jasna. Dostęp do centrum 
odnowy biologicznej jest oferowany Gościom w wieku powyżej 15 lat. Na miejscu zapewniono 
bezpłatny monitorowany parking oraz bezpłatne WiFi.

Wszystkie pokoje wyposażone są w lodówkę i telewizor z dostępem do kanałów kablowych. 
Każdy z nich dysponuje także łazienką z prysznicem lub wanną.

Goście  mogą  zjeść  posiłek w typowej  słowackiej  restauracji  Koliba  Bystrina,  która  serwuje 
rozmaite dania kuchni słowackiej. Kelnerzy ubrani są w tradycyjne stroje ludowe. Codziennie 
rano na miejscu dostępne jest także śniadanie w formie bufetu lub śniadanie z karty.

Zimą  bezpłatny  autobus  dla  narciarzy  zatrzymuje  się  w  odległości  50  metrów  od 
budynku.Hotel Polovnik oddalony jest o 12 km od parku wodnego Tatralandia oraz o 7 km od 
Liptowskiego Mikulasza. Najbliższy przystanek lokalnego autobusu znajduje się w odległości 
100 metrów od obiektu.





Hotel Bystrina*** 
Hotel Bystrina położony jest w Dolinie Demianowskiej w Niżnych Tatrach, w odległości 1 km 
od  ośrodka  narciarskiego  LA Ziarce  i  8  km  od  ośrodka  narciarskiego  Jasná.  Na  miejscu 
dostępne są lokale gastronomiczne i plac zabaw dla dzieci. Goście mogą też zagrać w bilard i 
zamówić masaż. Hotel udostępnia także bezpłatnie centrum odnowy biologicznej, z którego 
mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 15. roku życia.

Codziennie rano na miejscu serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Tradycyjna restauracja 
Koliba Bystrina zaprasza na typowe specjały kuchni słowackiej.

Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów kablowych. W każdym z 
nich  znajduje  się  łazienka,  a  w  niektórych  również  część  wypoczynkowa  i  lodówka.  W 
pomieszczeniach ogólnodostępnych można bezpłatnie korzystać z WiFi.

Przy odpowiednich warunkach śniegowych Goście mogą dojechać na nartach pod drzwi hotelu 
Bystrina. Bezpłatny autobus dla narciarzy zatrzymuje się 200 metrów od budynku. Liptowski 
Mikułasz jest oddalony od obiektu o 7 km, a park wodny Tatralandia – o 12 km. Na miejscu 
dostępny jest bezpłatny parking.





 


