PONUKA UBYTOVANIA – PENZIÓN ASTRATATRY
Chcete navštíviť Vysoké Tatry a ubytovať sa v luxusnom
penzióne

lacno

a pohodlne?

Ponúkame

komfortné

ubytovanie pod Tatrami vo Veľkej Lomnici s výhľadom na
panorámu Vysokých Tatier v 3 priestranných apartmánoch, 1
dvojposteľovej izbe na prízemí a

2 izbách v podkroví.

Ubytovanie je vhodné na rodinné a priateľské stretnutia, aj
pre rodiny s malými deťmi. Možnosť využitia vonkajšieho
ohniska a terasy s výhľadom na Vysoké Tatry (Lomnický štít).
Parkovanie bezplatne v uzatvorenom areáli. Možnosť kúpania v Aquaparku v blízkom
Poprade a Vrbove.
Informácie na www.astratatry.sk

Odkaz: stránka evidovaná na www.ubytovanie-sr.sk
Ponúkame komfortné ubytovanie pre 20 osôb v 3 priestranných apartmánoch s výhľadom na
panorámu Vysokých Tatier , 1 dvojposteľovej izbe na prízemí a 2 izbách v podkroví. Každý
apartmán má plochu 45 m².

Ubytovanie je vhodné aj pre rodiny s malými deťmi.
Možnosť využitia terasy s výhľadom na Vysoké Tatry (Lomnický štít).
Apartmán: kapacita 4 osoby (s možnosťou 1 prístelku),
vlastné sociálne zariadenie (sprchový kút + WC),
kuchyňka plne vybavená kuchynským riadom, varnou doskou a dresom, chladnička,
mikrovlná rúra a umývačka riadu,
TV, SAT,
balkón.
Podkrovie: 2 izby (2 lôžká a 3 lôžká) majú spoločný sprchovací kút, WC, kuchynský kút s
varnou doskou a dresom, chladnička, mikrovlná rúra.
Prízemie: 2-lôžková izba s kúpeľňou, k dispozícii kuchyňka s varnou doskou a dresom,
chladničkou a mikrovlnou rúrou.
Spoločenská miestnosť – na prízemí s TV, SAT a krbom vhodná na spoločné posedenia, s
výhľadom na tatranské končiare. Vonku je vybudovaný tatársky stan s veľkým záhradným
krbom a detské preliezačky s hojdačkami.
Možnosť parkovania na parkovisku v uzatvorenom areáli zdarma.

Cenník
apartmán – 2 osoby - 50 €/1 noc, 3 osoby - 50 €/1noc,
- 4 osoby – 50 €/1 noc, (možnosť zľavy v prípade dlhšieho pobytu ako 3 noci)
2 posteľová izba na prízemí – 20 - 30 €, 1 lôžko v podkroví – 12 €
Silvester – osobitná ponuka. Mimo sezóny cena dohodou.

Ako nás nájdete
Z Popradu smerom na Kežmarok, vo Veľkej Lomnici odbočka za kostolom vľavo na
Jilemnického ul. až po č.92 a potom odbočka vpravo a hneď vľavo na koniec ulice (zelený
dom). Súradnice GPS: N 49, 12146 a E 20.35132.
Doprava:
Motorizovaní klienti môžu prísť do Veľkej Lomnice v smere od Popradu, prípadne od
Kežmarku (Huncovce) smerom na Tatranskú Lomnicu. Nemotorizovaní sa môžu dostať z
Popradu autobusom (Poprad - Veľká Lomnica) alebo vlakom (Poprad - Studený Potok).
Z obce je priame autobusové a vlakové spojenie do Tatranskej Lomnice.

Možnosti
Dobré podmienky pre milovníkov turistiky, cykloturistiky, lyžovania, golfu a
plávania.

Lyžovanie: Tatranská Lomnica (9 km) – Lomnické sedlo-Čučoriedka-Štart (5,5 km
dlhá zjazdovka s prevýšením 1300 m), Jamy, Bachledova dolina, Jezersko, Ždiar,
Levoča.
V blízkom okolí obce sa nachádza 18 jamkové golfové ihrisko.
Plávanie - aquapark Poprad (6 km), Vrbov (6 km), hotel International Veľká Lomnica
(pri golfovom areáli).
Možnosť stravovania v blízkych reštauráciách v obci.

Atrakcie
lanovka na Lomnický štít, na Hrebienok
vyhliadkové lety ponad Tatry,
jazda na koňoch (v obci),
kolkáreň, tenisové kurty, klzisko
plavba na pltiach po rieke Dunajec v Pieninskom národnom parku,
Slovenský raj (15 km)
Jaskyne Belianska, Važecká
Wildpark Veľká Lomnica
Múzeum TANAP-u a botanická záhrada, športovo-oddychové centrum pri jazierku v T.
Lomnici

Historické pamiatky
Spišské mestá – Levoča, Kežmarok, Spišská Sobota
Hrady – Spiššký hrad, Kežmarský hrad, Staroľubovnianský hrad, Krásna Hôrka
Zámky a kaštiele – Strážky (galéria A. Medňanského), Betliar, Javorina a Červený kláštor
Skanzen ľudovej architektúry v Pribyline
Drevené kostolíky v Javorine a Kežmarku.
Rezervácia ubytovania
Objednávka ubytovania

Uvedte Vašu požiadavku na ubytovanie: dátum nástupu, dĺžku pobytu, počet osôb a
telefónne číslo:

