
Užívejte si vaši dovolenou se zážitky v ceně pobytu

VAŠE
DOBRODRUŽNÉ 
ZÁŽITKY

* Není zahrnuto v ceně pobytu, 
více informací o ceně a rezervaci 

na hotelové recepci.

MAGICKÉ ČLUNKOVÁNÍ  
NA ŠTRBSKÉM PLESE

Tradice člunkování na Štrbském plese má více než 130-letou historii.  
Kochejte se nádherným výhledem na Solisko a užívejte si klidnou hladinu  

tohoto výjimečného unikátu, který bojoval i o jeden ze sedmi divů světa.

VEVERČÍ PARK NA ŠTRBSKÉM PLESE*
Zdolejte lanový park a jeho 25 lanových překážek umístěných ve výšce 

na stromech. Dopřejte si krásné výhledy a zábavu nejen pro děti.

NA KOLE TATRAMI
Milujete hory a bicykl? Vychutnejte si ty nejkrásnější horské scenérie 
na dvoukolovém oři. Zdolejte nejoblíbenější cyklotrasy, které nabízí region 
Vysoké Tatry. Ty nejnáročnější, ale zároveň ty, které vám poskytnou  
nejkrásnější výhledy, jsou cyklotrasy k Chatě u Zeleného plesa, na Hrebienok, 
Slezský dům, či Popradské pleso. Vyberte si ten správný cyklovýlet!

VÝLETY LANOVKAMI
Prožijte nezapomenutelný pobyt v Tatrách s lístky na lanovky zdarma. 
Je jen na vás, který den se budete bavit na Hrebienku, poznávat krásy 
Štrbského Plesa, obdivovat majestátní Lomnický štít ze Skalnatého 
plesa, či objevovat nové turistické trasy.

PO STOPÁCH MEDVĚDŮ*
Připravte se na výlet do divočiny. Poznejte život volně žijících živočichů 
a objevujte tatranskou divočinu spolu s vysokohorským průvodcem. 
Pozorujte medvědy v jejich přirozeném prostředí, okuste netradiční 
zážitek spojený s jízdou na bicyklu.

VÝLET S TATRANSKÝM NOSIČEM*
Originální řemeslo, které už jinde jen tak lehce nenajdete. Troufnete 

si? Vyzkoušejte si slovenské unikátní řemeslo na vlastní kůži a po 
výstupu se odměňte chutným obědem na Zamkovského chatě.

HORSKÁ TURISTIKA*
Zdolejte ty nejvyšší vrcholy v doprovodu zkušeného vůdce.  
Lomnický štít, Ľadový štít nebo Gerlachovský štít?

PRO JEŠTĚ DOKONALEJŠÍ ZÁŽITEK Z VAŠÍ DOVOLENÉ  
DOPORUČUJEME

NEZAPOMENUTELNÝ VÝHLED*
Tatry, Spiš, Liptov, Pieniny, krásná místa, která ze vzduchu  

vypadají úplně jinak. Objevujte jejich krásu z ptačí perspektivy 
 během nezaměnitelného vyhlídkového letu.


