Spoznávajte s nami krásy Slovenska

Slovakia Tatry - horské vily a apartmány
Moderné ubytovanie v krásnom prostredí Vysokých Tatier v troch
objektoch v Starom a Novom Smokovci a v Tatranskej Lesnej.

Horské vilky Poľana *** sa nachádzajú na hranici Starého a Nového
Smokovca. Tvoria ich štyri samostatné vilky, v ktorých sú moderné
apartmány.
ZĽAVA 10% - z pobytových akciových balíkov
ZĽAVA 15% - z pultových cien
zľavy platia od 2 nocí, v top sezóne od 1.7. do 31.8. minimum 4 noci
v cene: ubytovanie v štúdiu alebo apartmáne
Tel. +421 911 932 332, e-mail: polana@slovakiatatry.sk
www.slovakiatatry.sk/polana-horske-vilky

Penzion Poľana *** sa nachádza pod Slavkovským štítom asi 300m od centra Starého Smokovca.
ZĽAVA 15% - z pultových cien
ZĽAVA 10% - z pobytových balíkov
zľavy platia od 2 nocí, v top sezóne od 1.7. do 31.8. minimum 4 noci
v cene je zahrnuté ubytovanie, raňajky, wifi. Ostatné služby sú za poplatok. V penzióne je fínska sauna a biosauna.
Tel. +421 911 932 332, e-mail: polana@slovakiatatry.sk
www.slovakiatatry.sk/penzion-polana

Penzión Karpatia** sa nachádza v krásnom prostredí Tatranskej Lesnej.
ZĽAVA 15% - z pultových cien
ZĽAVA 10% - z pobytových balíkov
zľavy platia od 2 nocí, v top sezóne od 1.7. do 31.8. minimum 4 noci
Tel. +421 903 661 025, e-mail: karpatia@slovakiatatry.sk
www.slovakiatatry.sk/penzion-karpatia

Pravidlá pre objednanie služby
Zvýhodnené ubytovanie v penziónoch a vilkách Slovakia Tatry je možné získať k lístku na vlak RegioJet. Lístok môže byť
zakúpený z akejkoľvek zastávky na trase vlaku RegioJet do Popradu (cieľovou stanicou musí byť Poprad).
objednajte si vlakový lístok RegioJet online v našom rezervačnom systéme alebo na pobočke RegioJet a Student
Agency
rezervujte si vilku alebo penzión vopred - tel. +421 911 932 332, polana@slovakiatatry.sk
na recepcii predložte váš lístok RegioJet a uplatnite zľavu

Doprava
vlak RegioJet vás dovezie na vlakovú stanicu Poprad - Tatry
hotel pre vás pošle bezplatné taxi priamo k vlaku, dohodnite sa vopred telefonicky.

Infolinka ČR +420 841 101 101
Infolinka SK +421 2 2050 2020
www.regiojet.cz / www.regiojet.sk

