
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 390 Euro 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w pensjonacie 
Repiska*** na Chopoku 

skipass 4 dni Tatry Wysokie 

Wyżywienie HB 

1 wejście na 3h do SPA 

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 

Cena nie zawiera 

Ubezpieczenia 

 



 

Wellness hotel Repiska 
Hotel Wellness Repiska jest położony w zielonej scenerii Doliny Demianowskiej, na terenie 
Parku Narodowego Niżne Tatry. Obiekt ten oferuje pokoje z łazienką, bogate zaplecze spa i 
odnowy biologicznej, a także restaurację, taras, bar w holu i ogród ze sprzętem do grillowania. 
Na terenie całego budynku można bezpłatnie korzystać z WiFi. Goście otrzymują bezpłatnie 
jednokrotny, 2-godzinny wstęp na relaksujący basen oraz do wanny z hydromasażem.

Wszystkie  pokoje  w  obiekcie  Wellness  Hotel  Repiska  zapewniają  część  wypoczynkową, 
telewizor z  płaskim ekranem i  dostępem do kanałów satelitarnych,  telefon oraz łazienkę  z 
prysnicem i suszarką do włosów. Ponadto niektóre pokoje obejmują balkon.

Restauracja  zaprasza  na  tradycyjne  słowackie  specjały  i  dania  kuchni  międzynarodowej, 
którymi latem można delektować się na tarasie. Posiłki przygotowywane są na życzenie.

Za dodatkową opłatą Goście mogą korzystać z zaplecza odnowy biologicznej, które obejmuje 
basen,  urządzenia  do  balneoterapii  i  masażu  powietrznego,  wannę  z  hydromasażem,  saunę 
fińską i parową oraz bar tlenowy.



 

 


