WCZASY POLSKA Zakopane

HOTEL TATRA

Lokalizacja

Hotel Tatra w Zakopanem znajdujące się na wysokości 1080 m.n.p. to aktualnie najnowszy obiekt turystyczny usytuowany
w samym sercu polskich Tatr, w malowniczej dzielnicy Cyhrla, nowoczesny i komfortowy. Z okien hotelu rozciąga się widok
zarówno na górskie szczyty Tatr polskich i słowackich, jak również na położone w dolinie Zakopane.
Pokoje

Hotel dysponuje łącznie 237 miejscami noclegowymi w 99 pokojach komfortowo i elegancko urządzonych przestronnych
wnętrzach. Pokoje podzielone są na kategorie typu:
STANDARD – 2-osobowe bez balkonu
COMFORT – 2-osobowe przestronne (ok. 30 m2) pokoje z balkonem, możliwością dostawki w formie rozkładanej 1-osobowej
sofy.
W każdym z nich znajduje się duży panoramiczny telewizor, oraz elegancko urządzona łazienka z kabiną prysznicową. Na
wyposażeniu każdej łazienki jest suszarka do włosów oraz komplet ręczników i zestaw do kąpieli (mydło, żel pod prysznic).
Na terenie całego obiektu działa bezprzewodowy internet Wi-Fi. Można wypożyczyć nieodpłatnie łóżeczko oraz wanienkę.
Sport, rozrywka, usługi

Hotel Tatra może poszczycić się wyjątkowo bogatą ofertą atrakcji, dzięki którym goście mogą aktywnie spędzić czas. Obiekt
posiada stylową Strefę Relaksu zlokalizowaną na poziomie -1, basen z systemem hydromasażu o długości 16m, szerokości 6m
i głębokości 1,6m. Temperatura wody waha się między 28°C a 29°C. Z kolei seans w 7-osobowym jacuzzi pozwoli na pełne
odprężenie i relaks po całym dniu górskich wrażeń. Dla najmłodszych gościach jest płytki brodzik znajdujący się zaraz obok
głównego basenu. Basen jest czynny codziennie od godziny 09:00 do 21:00. Na fanów bowlingu czeka klimatyczna sala z
dwutorową kręgielnią oraz stołem bilardowym. Na sali znajduje się również drink-bar. Hotel posiada także centrum odnowy
biologicznej, saunarium, solarium. Specjalnie dla dzieci przygotowano kolorowy plac zabaw, w którym mogą spędzać czas na
beztroskiej zabawie. Obok placu zabaw zlokalizowane jest boisko do siatkówki plażowej oraz wydzielone miejsce na towarzyskie
spotkania przy grillu.
Pakiet pobytowy 2018 - 8 dni
Pokój 2-osobowy
Typ pokoju

Pokój 1-osobowy
Cena za 1 osobę

wyżywienie

BB

HB

BB

HB

STANDARD

850 zł.

1050 zł.

1000 zł.

1200 zł.

COMFORT

950 zł.

1150 zł.

1100 zł.

1300 zł.

wyżywienie : BB = śniadania, HB = śniadania + obiadokolacje
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WCZASY POLSKA Zakopane

HOTEL TATRA

PROMOCJA DLA RODZIN Z DZIEĆMI DO LAT 12 !!!
w przypadku rezerwacji jednego pokoju dla rodziny z dwójką dzieci w wieku 4-11 lat, drugie młodsze dziecko tylko 100 zł za
dostawkę za cały pobyt
Zniżki dla dzieci:
- trzecia osoba dorosła na dostawce 10% zniżki
- dzieci do 4 lat- pobyt GRATIS na wspólnym spaniu z rodzicami
- dzieci 4-7 lat - 50% zniżki
- dzieci 8-11 lat - 20% zniżki
Pakiet zawiera:
- noclegi z wybraną opcją wyżywienia
- strefa SPA & Wellness (basen, jacuzzi, sauny, siłownia) - GRATIS!
- kącik zabaw dla dzieci w Hotelu oraz plac zabaw na zewnątrz, boisko do siatkówki
- bezpłatny parking oraz Wi-Fi
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