STARA LEŚNA
miejscowość oddalona o ok. 5 km od Starego Smokowca oraz o ok. 2 km od Tatrzańskiej Łomnicy,
na granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Doskonała baza wypadowa w Wysokie Tatry – centra
narciarskie: Tatrzanska Łomnica, Sztrbske Pleso.
POPRAD
położony w północno-wschodniej części Słowacji, u podnóża Wysokich Tatr, ok. 50 km od
przejścia granicznego z Polską w Łysej Polanie. Miasto stanowi swoiste administracyjne,
ekonomiczne i kulturalne centrum regionu i może się poszczycić historią sięgającą XIII wieku.
Nowoczesne bary i restauracje ugoszczą turystów zwiedzających zabytki miasta, m.in.:
wczesnogotyckie kościoły z malowidłami ściennymi z XV wieku oraz liczne muzea. Dzięki
obfitości pomników przyrody, monumentalnych zamków i innego dziedzictwa kulturowego w
okolicy, a teraz także dzięki nowemu kompleksowi AquaCity wraz z ekskluzywnym hotelem,
basenami, salami konferencyjnymi i infrastrukturą sportową, Poprad jest coraz bardziej popularnym
celem wizyt europejskich turystów. NARTY !!!: SVIT – Lopuszna Dolina: trasy zjazdowe
ilość/długość: 4/6,4 km, ilość wyciągów/kolejek linowych: 5/0, wysokość nad poziomem morza:
750-1024 m n.p.m., przepustowość: 2400 osób/godz., SKI BACHLEDOVA - trasy zjazdowe
ilość/długość: 11/9,5 km, ilość wyciągów/kolejek linowych: 7/1, wysokość nad poziomem morza:
920-1160 m n.p.m., przepustowość: 5410 osób/godz. SKITATRY-Lucivna - trasy zjazdowe
liczba/długość: 2/1,1 m, liczba wyciągów/kolejek: 2/0, wys. nad poziomem morza: 784 - 1024 m
n.p.m., przepustowość: 1200 osób na godzinę., LIPTOVSKA TEPLICKA – Smreciny: trasy
zjazdowe ilość/długość: 7/5,3 km, ilość wyciągów/kolejek linowych: 3/0, wysokość nad poziomem
morza: 920-1300 m n.p.m., przepustowość: 2100 osób/godz.
HOTEL HORIZONT **+
położony w odległości tylko 2 km od Tatrzanskiej Łomnicy. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3osobowych „STANDARD” (z prysznicem) oraz w pokojach „LUX” (wanna z hydromasażem) za
dodatkową dopłata, wszystkie z łazienkami, minibarkiem, TV, radio, telefon. Do dyspozycji gości:
restauracja, aperitif bar, snack bar. SPORT: fitness, bilard, tenis stołowy, dodatkowo małe RELAKS
Centrum: sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi, masaże (na zamówienie). W ogólnodostępnych
pomieszczeniach WI-FI Internet – gratis. Parking niestrzeżony – niepłatny, taksa klimatyczna w
cenie.
"AQUACITY" Seasons 3* i Mountain View 4*
2 hotele połączone z kompleksem basenów termalnych (krytych i odkrytych), posiadają razem ok.
120 pokoi z łazienkami (suszarki), TV-sat, minibarek, sejf, telefon, dostęp do internetu. Do
dyspozycji: restauracje, kawiarnia, bary, plac zabaw dla dzieci (opieka nad dziećmi), fitness, park
wodny, baseny termalne, korty tenisowe, boiska do siatkówki, mini pole golfowe, system saun,
solarium, jaskinia śnieżna, masaże. Po wszystkich obiektach kompleksu AquaCity można
swobodnie poruszać się dzięki nowoczesnemu systemowi kart chipowych, które umożliwiają także
dostęp do poszczególnych urządzeń oraz dokonywanie zakupów towarów i korzystanie z oferty
gastronomicznej. NOWOŚĆ ! od 01.03.2011 otwarto K-Vital Beauty Centrum - zabiegi
odchudzające, formujące sylwetkę, liposukcja, zabiegi na ciało i twarz, lekarska kosmetyka i wiele
innych, w hotelu znajduje się również KRIOCENTRUM oraz Centrum Masażu Tajskiego, można
też zakupić tradycyjne masaże. W cenie pobytu: wolny wstęp na wszystkie baseny „AQUAZONY”
(50m Olimpijski basen, brodzik dla dzieci, 7 zewnętrznych basenów z tego 3 są termalne: grzyb
wodny, siedzenia i łóżka ze strumieniami wodnymi, huśtający wodny dzwon i zjeżdżalnie), fitness
centrum, jacuzzi, kryty basen termalny "BLUE DIAMOND", „BLUE SAPPHIRE” – pierwszy na
świecie kompleks basenów ogrzewanych energią słoneczną, gdzie co wieczór urządzane są pokazy
laserowe; WITALNY ŚWIAT (7 różnych saun: mentolowa, solna, parowa, fińska, kwiatowa), basen
lodowy z jaskinią śnieżną (-15 st.C), solarium, taksa klimatyczna i parking.

PAKIETY POBYTOWE ZAWIERAJĄ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:
Wstęp do kompleksu termalnego AquaCity Poprad
Osoby zakwaterowane w AquaCity mają wstęp wolny do całego aquaparku i do wellness centrum
podczas całego pobytu.
Osoby zakwaterowane w hotelu Horyzont mają w cenie pobytu wstęp do strefy Thermal w
AquaCity
Poprad lub wstęp do centrum relaksacyjnego w hotelu Horyzont 1 raz dziennie podczas całego
pobytu.
Wyżywienie
AquaCity – śniadanie i kolacja w formie szwedzkich stołów (napoje dodatkowo płatne)
Hotel Horyzont – śniadanie w formie szwedzkich stołów, kolacja wybór z 3 dań (napoje dodatkowo
płatne)
Karnety narciarskie - Skipassy
Pakiety pobytowe obejmują skipass ważny w Wysokich Tatrach – w ośrodkach Tatrzańska
Łomnica, Sztrbskie Pleso, Smokowiec
Bilet lotniczy
Pakiety pobytowe obejmują bilet w obie strony z Warszawy do Popradu/Tatry. Samoloty polskich
linii lotniczych EUROLOT kursują 2x w tygodniu - w czwartek i niedzielę. Rozkłady lotów na
www.eurolot.com
Transfery
W cenie pakietów pobytowych wliczone są GRATISOWE transfery z lotniska Poprad/Tatry do
AquaCity Poprad lub do hotelu Horyzont w Starej Leśnej w dzień przylotu i wylotu.
OPŁATA za transfer do ośrodków narciarskich w Tatrzańskiej Łomnicy i na Sztrbskom plese
albo transfer z hotelu Horyzont do AquaCity Poprad i z powrotem wynosi tylko 2 €/osoba.
Uwaga:
 opłata w EUR lub w PLN wg kursu sprzedaży banku ING na dzień wpłaty
Dodatkowo płatne:





obowiązkowe ubezpieczenie NNW, KL i OC – 7 zł / dzień,
opłata transakcyjna – 100 zł,
opłata klimatyczna - 1 euro / noc (płatna na miejscu)
wylot z Gdańska: + 20 euro / os dorosła, + 10 euro / dziecko do 12 lat

ROZKŁAD LOTÓW

Gdańsk – Poprad
Rozkład obowiązujący od 8 grudnia 2011 roku:
Trasa przelotu
Gdańsk - Poprad

Poprad - Gdańsk

Nr lotu Wylot Przylot
K2 107 17:45 19:30
K2 103 14:00 15:45
K2 107 18:30 20:15
K2 103 14:00 15:45
K2 108 20:00 21:45
K2 108 20:15 22:00
K2 106 16:15 18:00
K2 108 20:15 22:00

Dni tygodnia
Czw.
Niedz.
Pn.
Niedz.
Czw.
Niedz.
Pn.
Niedz.

Od
8 grudnia
11 grudnia
26 grudnia
1 stycznia
8 grudnia
11 grudnia
26 grudnia
1 stycznia

Do
22 marca
18 grudnia
26 grudnia
18 marca
22 marca
18 grudnia
26 grudnia
18 marca

Samolot
AT5
AT5
AT7
AT5
AT5
AT5
AT7
AT5

Warszawa – Poprad
Rozkład obowiązujący od 8 grudnia 2011 roku:

Trasa przelotu
Warszawa - Poprad

Poprad - Warszawa

Nr lotu
K2 117
K2 117
K2 115
K2 117
K2 118
K2 116
K2 118
K2 116

Wylot Przylot Dni tygodnia
18:30 20:00
Czw.
18:15 19:45
Niedz.
14:30 15:45
Pn.
18:15 19:45
Niedz.
20:30 22:00
Czw.
16:15 17:45
Niedz.
20:45 22:00
Pn.
16:15 17:45
Niedz.

Od
8 grudnia
11 grudnia
26 grudnia
1 stycznia
8 grudnia
11 grudnia
26 grudnia
1 stycznia

Do
22 marca
18 grudnia
26 grudnia
18 marca
22 marca
18 grudnia
26 grudnia
18 marca

Samolot
AT7
AT5
AT7
AT5
AT7
AT5
AT7
AT5

AQUACITY POPRAD

HOTEL HORIZONT

Flota EUROLOT
Flota Eurolot składa się z 14 turbośmigłowych samolotów krótkiego zasięgu typu ATR42-500 i
ATR72-202 oraz 3 turboodrzutowych samolotów średniego zasięgu typu Embraer 175. Embraery
175 Eurolot obsługują siatkę połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT. Pozostałe samoloty latają w
barwach Eurolot na trasach krajowych i zagranicznych.
Eurolot dba o bezpieczeństwo:
Samoloty Eurolot posiadają wszystkie niezbędne atesty bezpieczeństwa i są regularnie serwisowane
w certyfikowanej bazie technicznej LOT AMS, która posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze
samolotów różnego typu.
W 2004 roku Eurolot otrzymał certyfikat jakości i bezpieczeństwa lotniczego, potwierdzający
zgodność z europejskimi wymaganiami JAR-OPS 1.
Przeprowadzone w 2005 roku audyty IATA (Operational Safety Audit) potwierdziły, że Eurolot
spełniania najwyższe standardy bezpieczeństwa m.in. w zakresie wykonywania operacji lotniczych,
obsługi technicznej samolotów, obsługi pokładowej, obsługi naziemnej, przewozu towarów i
ochrony przewozów.
Eurolot SA posiada certyfikat na zgodność z wymaganiami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
Lotniczego zawartymi w unijnych przepisach PART M, przyznany przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego w 2005 roku. Certyfikat potwierdza całkowitą kontrolę Eurolot SA nad posiadanymi
samolotami w zakresie ich obsługi i eksploatacji, a także stosowanie wymaganych procedur
bezpieczeństwa lotniczego.

