ŠTRBSKÉ PLESO
W ośrodku przygotowano 9 tras, które w sezonie zimowym są codziennie sprawdzane i
ratrakowane. Najwyżej położona jest stacja LD Furkotka, znajdująca się na wysokości
1825,16 m n p.m. Stąd można zjechać trasą „Furkotka” oraz „Furkotka odjazd” lub „Solisko”
i w ten sposób dostaniemy się aż do Štrbskiego Plesa. Kolejną stacją pod względem
wysokości jest LD Solisko Expres, sąsiadująca z kolejką LD Furkotka. Stacja dolna tej kolejki
to Štrbské Pleso. Można zatem wykorzystać całą długość stoku, aby bezpiecznie jeździć w
granicach ośrodka. LD Solisko Expres działa również w sezonie letnim.
Do dyspozycji odwiedzających nasz ośrodek gości, jest ponad 23,21 km regularnie
sprawdzanych tras narciarskich. Całkowita długość tras zjazdowych wynosi 7,21 km. Trasy
na całej długości, mogą być sztucznie naśnieżne. Dla narciarzy biegowych przygotowano
trasy o całkowitej długości 16 km. Warto wspomnieć również o możliwości nocnych
przejażdżek oraz okazji do oglądania zaśnieżonych szczytów z perspektywy ptaka, podczas
lotu na paralotni. Dla snowboardzistów przygotowano wysokiej klasy snowpark, znajdujący
się po lewej stronie stoku Interski. Imponującej wielkości skocznie, raile i różnego rodzaju
przeszkody, wykorzystuje sie także podczas imprez i zawodów snowboardowych.

Hotel FIS*** Strbske Pleso

Opis hotelu:
Hotel górski FIS to ski in & ski out hotel usytuowany w samym sercu ośrodka narciarskiego
Štrbské Pleso (Jezioro Szczyrbskie) na wysokości 1346 m n.p.m. Dojazd do hotelu z Lotniska
Poprad-Tatry trwa około 30 minut /25 km/. Odległość z dworca kolejowego oraz
autobusowego w Strbskim Plesie do hotelu wynosi około 1,5 km. Podczas dnia z centralnego
parkingu przy dworcu kolejowym i autobusowym kursują do ośrodka narciarskiego bezpłatne
skibusy.
Hotel FIS jest częścią obiektu sportowego posiadającego 10 km tras zjazdowych, trasy do
uprawiania narciarstwa biegowego oraz fun park. Dzięki wyposażeniu w profesjonalne
centrum fitness, salę gimnastyczną i saunę, zapewnia idealne warunki do aktywnego
wypoczynku tuż pod stokami narciarskimi. Oprócz zakwaterowania w hotelu dostępne są
także bungalowy idealne dla rodzin z dziećmi. Podczas pobytu w miejscowości Strbskie Pleso
polecamy spacer wokół jeziora górskiego o tej samej nazwie oraz posiłek w typowej
słowackiej regionalnej restauracji „Kolibie Patria” znajdującej się bezpośrednio nad jeziorem
.
Pakiet pobytowy obejmuje:
- zakwaterowanie
- śniadanie w formie szwedzkich stołów
- kolacje – wybór z menu
- bilet w obie strony z Warszawy do Popradu
- transfery z/na lotnisko Poprad-Tatry do Hotelu FIS
- skipassy ważne w Wysokich Tatrach w ośrodkach narciarskich Tatrzańska Łomnica,
Smokowiec i Strbske Pleso
- Tatry Card – regionalna karta zniżek

Hotel FIS***
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3 noce ze śniadaniem i kolacją & 3-dniowy skipass
Pokój 2-osobowy
279 euro
309 euro 299 euro
Pokój 1-osobowy
295 euro
329 euro 315 euro
Dzieci w wieku 6 - 12 lat na dostawce
169 euro
179 euro 175 euro
4 noce ze śniadaniem i kolacją (w tym kolacja wigilijna) & 3-dniowy skipass
Pokój 2-osobowy
349 euro
Pokój 1-osobowy
369 euro
Dzieci w wieku 6 - 12 lat na dostawce
209 euro
4 noce ze śniadaniem i kolacją & 4-dniowy skipass
Pokój 2-osobowy
279 euro
309 euro 299 euro
Pokój 1-osobowy
295 euro
329 euro 315 euro
Dzieci w wieku 6 - 12 lat na dostawce
169 euro
179 euro 175 euro
6 nocy ze śniadaniem i kolacją (w tym kolacja sylwestrowa) & 6-dniowy skipass
Pokój 2-osobowy
649 euro
Pokój 1-osobowy
689 euro
Dzieci w wieku 6 - 12 lat na dostawce
379 euro
7 nocy ze śniadaniem i kolacją & 6-dniowy skipass, obowiązuje przy zakwaterowaniu od niedzieli
Pokój 2-osobowy
399 euro
639 euro 479 euro 449 euro
Pokój 1-osobowy
429 euro
679 euro 509 euro 479 euro
Dzieci w wieku 6 - 12 lat na dostawce
259 euro
371 euro 279 euro 259 euro
 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

Nr lotu

Wylot

Przylot

Dni tygodnia

Od

Do

Samolot

Gdańsk - Poprad

K2 107

17:45

19:30

Czw.

8 grudnia

22 marca

AT5

K2 103

14:00

15:45

Niedz.

11 grudnia

18 grudnia

AT5

K2 107

18:30

20:15

Pn.

26 grudnia

26 grudnia

AT7

K2 103

14:00

15:45

Niedz.

1 stycznia

18 marca

AT5

K2 108

20:00

21:45

Czw.

8 grudnia

22 marca

AT5

K2 108

20:15

22:00

Niedz.

11 grudnia

18 grudnia

AT5

K2 106

16:15

18:00

Pn.

26 grudnia

26 grudnia

AT7

K2 108

20:15

22:00

Niedz.

1 stycznia

18 marca

AT5

Poprad - Gdańsk

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

Nr lotu

Wylot

Przylot

Dni tygodnia

Od

Do

Samolot

Warszawa - Poprad

K2 117

18:30

20:00

Czw.

8 grudnia

22 marca

AT7

K2 117

18:15

19:45

Niedz.

11 grudnia

18 grudnia

AT5

K2 115

14:30

15:45

Pn.

26 grudnia

26 grudnia

AT7

Trasa przelotu

Poprad - Warszawa

Nr lotu

Wylot

Przylot

Dni tygodnia

Od

Do

Samolot

K2 117

18:15

19:45

Niedz.

1 stycznia

18 marca

AT5

K2 118

20:30

22:00

Czw.

8 grudnia

22 marca

AT7

K2 116

16:15

17:45

Niedz.

11 grudnia

18 grudnia

AT5

K2 118

20:45

22:00

Pn.

26 grudnia

26 grudnia

AT7

K2 116

16:15

17:45

Niedz.

1 stycznia

18 marca

AT5

Hotel FIS***

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.

