APARTMÁNY ŠTRBSKÉ PLESO –
V TATRÁCH DOMA
Vitajte v srdci tatranskej prírody, kde na vás čaká skutočný pokoj a
nedotknutá krása. Získajte komfortné ubytovanie priamo vo Vysokých
Tatrách a užívajte si bohaté možnosti trávenia voľného času.

Naše tri dvojizbové apartmány vám zaručia dovolenku plnú aktívneho oddychu, ktorú si užijete vďaka krásnemu
prostrediu Vysokých Tatier. Apartmány sa nachádzajú priamo na Štrbskom Plese a sú súčasťou apartmánového
komplexu Smrek.
Celoročne vám ponúkame komfortné ubytovanie v nadštandardne zariadených
apartmánoch, ktoré sú prispôsobené aj pre rodiny s deťmi či hendikepovaných.
Maximálna kapacita apartmánov sú 4 osoby.
V spálni sa nachádzajú tri postele, z ktorých jedna je
detská, dva nočné stolíky kresielkami a dvojdverovou
vstavanou skriňou s dostatkom úložného priestoru. Obývacia izba ponúka
možnosť prístelky pre dve osoby vďaka rozkladaciemu gauču. K dispozícii je
konferenčný stolík, sedačky, LCD televízor a jedálenská časť so stolom a
stoličkami. V kompletne vybavenej kuchynskej časti pripravíte stravu pre svoje
ratolesti alebo zažijete príjemne kulinárske zážitky, pretože v kuchynskej linke
nájdete všetko potrebné príslušenstvo na varenie a servírovanie. Apartmán
zároveň disponuje predsieňou s množstvom úložného priestoru, možnosťou
využitia bezplatného Wi-Fi pripojenia na internet, kúpeľňou s vaňou, umývadlom a
samostatnou toaletou. Ak plánujete u nás využiť dlhodobé bývanie, určite privítate
automatickú práčku, príslušenstvo na žehlenie, ale aj zabezpečovacie zariadenie
prepojené na súkromnú bezpečnostnú službu.
Pre rodiny s deťmi je v apartmáne k dispozícii
množstvo hračiek. V suterénnych priestoroch je k
dispozícii lyžiareň, kočikáreň a miesto pre bicykle.
Apartmánový dom je dobre prístupný autom alebo
železnicou. Parkovanie vášho auta je zabezpečené v
podzemných priestoroch apartmánového komplexu.
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Využite výhodnú polohu našich apartmánov a zistíte, že sú vynikajúcim miestom pre realizáciu turistických
aktivít vo Vysokých, ale aj Nízkych Tatrách. Relax a zábavu si počas vášho pobytu užijete v okolitých wellness
centrách alebo termálnych kúpaliskách, ktoré ponúkajú množstvo atrakcií. Výlety do celosvetovo známych
jaskýň sú samozrejmou súčasťou návštevy Tatier.
bežecké trate | biliard | cyklistika | cykloturistika | futbal
hubárčenie | korčuľovanie (ľad, inline, kolieskové)
krytá plaváreň | masáže | rybolov | sauna
stolný tenis | tenis | turistika | wellness | zimný štadión
Člnkovanie na Štrbskom Plese,
Bungee jumping Štrbské Pleso,
Vysokohorská turistika,

Golf Tatry - Veľká Lomnica,

Ski Centrum Štrbské Pleso,
Ski Centrum Tatranská Lomnica,
Ski Centrum Starý Smokovec,
Ski Centrum Ždiar,

Belianska jaskyňa,
Važecká jaskyňa,
Demänovská jaskyňa slobody,
Demänovská ľadová jaskyňa,

Sedačková lanovka na Solisko,
Lanovky na Skalnaté Pleso,
Hrebienok, Lomnické sedlo a štít
Aquapark AquaCity Poprad,
Thermal Park Vrbov,
Tatralandia Liptovský Mikuláš,
Aquapark AquaCity Poprad,
Aquapark Bešeňová.

Vybavenie apartmánov:






















Počet apartmánov: 3, rozloha >60m2
Kapacita apartmánu: 4 osoby (posteľ: 2x obyčajná, 1x detská, rozťahovací gauč - prístelka).
Počet izieb v apartmáne: 2
Vybavenie apartmánov: balkón (okrem A25), internet Wi-Fi, TV, kúpeľňa, kuchyňa, WC, vstavané skrine,
rozťahovací gauč + príslušenstvo
Kuchyňa: elektrický sporák, elektrická rúra, varná doska, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, chladnička,
mraznička, umývačka riadu, príslušenstvo na varenie a servírovanie
Kúpeľňa: automatická práčka, vaňa, sušič bielizne, žehliaca
doska, žehlička
Parkovanie: garáž s jedným státím pre každý apartmán
Ďalšie vybavenie: pochôdzková terasa
Doplnkové priestory: lyžiareň, kočikáreň, miesto pre bicykle
Najbližšia reštaurácia: 20 metrov (pivo 0,83 €)
Stravovanie: Raňajky 7:00 – 9:00 (švédske stoly)
Najbližšie potraviny: 800 metrov
Najbližšia zastávka autobusu: 200 metrov
Najbližšia vlaková stanica: 700 metrov
Bezbariérovosť: celý objekt
Mobilný signál: T-Mobile, Orange, O2
TV (DTV): Stv1,Stv2, TA3, Markíza, TV JOJ, JOJ PLUS,
Doma, WAU, DAJTO, TV Lux, tv8
TV (Skylink): možnosť pripojiť vlastnú Skylink dekód. kartu
Prehrávače: DVD - HDMI, JPEG, MP3; repro stereo – jack in
Fajčenie povolené: na pochôdzkovej terase a balkónoch
Spôsob kúrenia v objekte: celoročne - centrálne

Informujte sa u nás o podmienkach nájmu ako
aj o cenách. Platí, že čim dlhší nájom tým lepšia
cena. Za celý apartmán pri dlhodobých
nájmoch zaplatíte menej ak 20,00€ na deň.
Veríme, že u nás prežijete príjemný a
oddychový pobyt.
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