SLOVINSKO 2020
Hotel Ramada Resort**** NOVINKA
Praha – Kranjska Gora 590 km, Brno – Kranjska Gora 511 km, Ostrava – Kranjska Gora 676 km,
Písek – Kranjska Gora 491 km
Hotel Ramada Resort se nachází na úpatí sjezdovky, cca 100 m od centra městečka Kranjska Gora.
Jeho součástí je vodní park Aqua Larix s krytým bazénem, vířivkou a několika saunami. Hotel nabízí
1 a 2 lůžkové pokoje a apartmány, vybavené koupelnou s vanou nebo sprchou a WC, župany, TV, WiFi, telefonem, trezorem a mini-barem. K většině pokojů patří vlastní balkon, na kterém si lze ráno
vychutnat snídani a panoramatický výhled na hory.
Hotelové služby
Restaurace k podávání snídaní a večeří formou bufetu. Recepce 24 hodin, aperitiv bar, Wi-Fi zdarma
v celém hotelu, sluneční terasa, hotelový bazén, venkovní dětské hřiště, herna pro děti, parkoviště.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté mají k dispozici vodní park Aqua Larix s vodní plochou 400 m² - krytý bazén 30 °C,
vířivka 36 °C, svět sauny (finská sauna, turecká sauna, infra sauna, ochlazovací bazén, relaxační
místnost, čaj, ovoce), možnost masáží za příplatek. Lyžování na sjezdovce přímo u hotelu, včetně
nočního lyžování, možnost zapůjčení lyžařského vybavení, zajištění lyžařské školy, slevy na skipasy.
V letní sezóně půjčovna kol. Golfové hřiště (do 3 km).
LYŽAŘSKÉ BALÍČKY
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD

13.1. – 1.2.
5 nocí
15 590,-

1.2. – 1.3.

7 nocí
20 890,-

5 nocí
16 390,-

7 nocí
22 490,-

Cena zahrnuje: 5x / 7x ubytování s polopenzí formou bufetu, 2x volný vstup pro dospělé do světa
sauny (3x v případě ubytování na 7 nocí), denní vstup do vodního parku Aqua Larix a do bazénu
relaxačního centra hotelu Kompas, 4 / 6 denní skipas na sjezdovky v Kranjske Gore, včetně nočního
lyžování (pro nelyžaře jako dárek voucher v hodnotě 80 EUR nebo 120 EUR do wellness a
pohostinství, který lze uplatnit ve všech Hit Alpinea stravovacích zařízeních a wellness centrech), 15
% slevu na masáže v Hit Alpinea wellness centrech, hotelovou zábavu (dle aktuálního programu),
volný vstup do Casina Korona nebo Casina Larix, Wi-Fi.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 3 EUR / noc / osoba nad 18 let, 1,5 EUR / noc / dítě 7-18 let –
platba na místě.
Ceny přistýlek v pokoji se 2 dosp. osobami: přistýlka osoba nad 12 let – sleva 10 % z ceny balíčku,
přistýlka dítě 6-12 let – sleva 30 % z ceny balíčku, přistýlka dítě do 6 let – 690 Kč / noc, dítě do 6 let
ZDARMA (bez lůžka a bez skipasu). Dětská postýlka 200 Kč / noc.
JARO, PODZIM
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
LÉTO (mimo sezóna)
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD

23.3. – 29.5., 10.10. – 30.11.
2 noci
5 nocí
7 nocí
3 590,8 790,11 890,30.5. – 11.7., 16.8. – 2.9., 7.9. – 9.10.
2 noci
5 nocí
7 nocí
3 890,9 550,12 950,-

LÉTO (hlavní sezóna)
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD

2 noci
4 750,-

11.7. – 16.8., 3.9. – 6.9.
5 nocí
7 nocí
10 790,14 550,-

Cena zahrnuje: 2 x / 5x / 7x ubytování s polopenzí formou bufetu v hotelové restauraci, 1x piknikový
koš pro 2 dospělé a 2 děti (sýry, uzeniny, chléb, pomazánka, dezert, ovoce, voda), 1x, 3x nebo 5x jízdu
na 1500 m dlouhé letní bobové dráze (v závislosti na délce pobytu a provozní době dráhy), denní vstup
do vodního parku Aqua Larix a do bazénu relaxačního centra hotelu Kompas, 30 % slevu na vstup do
světa sauny, zábavný program pro děti (mini club, kreativní dílny,…), volný vstup do Casina Korona
nebo Casina Larix, Wi-Fi.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 3 EUR / noc / osoba nad 18 let, 1,5 EUR / noc / dítě 7-18 let –
platba na místě.
Ceny přistýlek v pokoji se 2 dosp. osobami: přistýlka osoba nad 12 let – sleva 10 % z ceny balíčku,
1. dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA, 2. dítě do 6 let na přistýlce 590 Kč / noc, 2. dítě 6-12 let na
přistýlce sleva 30 % z ceny balíčku. Dětská postýlka 200 Kč / noc.

