
Miejscowość/ teren ski 

Tatrzańska Łomnica to dziś najpopularniejszy ośrodek 
turystyczny w słowackich Tatrach. W rejonie Łomnicy znajdują się 
dwa tereny narciarskie: Jamy i Skalnate Pleso (większe). Duża 
ilość wyciągów narciarskich oraz tras o różnych poziomach 
trudności dają doskonałe możliwości skorzystania z 
dobrodziejstw zimy i Tatr Wysokich każdemu turyście. W centrum 
znajduje się stacja kolejki linowej o długości 4100 nad Jezioro 
Skalnite oraz na Szczyt Łomnicki. Głównym terenem zjazdowym 
w rejonie Łomnicy jest stok, opadający na południowy wschód 
od Łomnickiej Przełęczy (2190 m). Drugi teren to Jamy, obok 
skoczni na zachód od Łomnicy, przy drodze do Smokowca. Stoją 
tu dwa krótsze wyciągi. Jest to najwyżej położony ośrodek 
narciarstwa na Słowacji. Ma to niewątpliwie wpływ na długość 

Termin 

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

Cena 

od 270 Euro 

Cena zawiera 

 
3 noclegi w Hotelu Wellness 
Cottage Ceder*** w 
Tatrzańskiej Łomnicy 

2dni skipass Tatry Wysokie 

Wyżywienie HB: poranny 
bufet śniadaniowy i 3-
daniowa kolacja serwowana. 

jednorazowy wstęp do strefy 
wellness na godzinę 

free WIFI 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 

 

TATRZAŃSKA 
ŁOMNICA 



sezonum który trwa tu od listopada do 15 maja.  

Mapa tras 

���  



Hotel Cottage Ceder ***+ 
Obiekt Cottage Ceder mieści się w kanadyjskim domu z bali, który położony jest obok stoków 
narciarskich w Tatrzańskiej Łomnicy. Na miejscu do dyspozycji  Gości jest centrum odnowy 
biologicznej oraz bezpłatne WiFi we wszystkich pokojach i apartamentach. Do obiektu można 
dotrzeć na nartach bezpośrednio ze stoku.

Wszystkie pokoje i  apartamenty typu suite obejmują  część  wypoczynkową  z  telewizorem z 
płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. W każdym mieści się też łazienka z 
kabiną prysznicową oraz bezpłatnym zestawem kosmetyków.

Za dodatkową opłatą Goście mogą korzystać z centrum odnowy biologicznej z sauną i wanną z 
hydromasażem.  Na  terenie  obiektu  Cottage  Ceder  dostępny  jest  również  wspólny  salon. 
Goście mogą tu także kupić karnety narciarskie. Obiekt zapewnia bezpłatny prywatny parking.

 



 
 

 



 


