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Компанія “Travel Room” пропонує 

!!!Гарячу пропозицію у морозну зиму!!! 

«Лижний вікенд у Словаччині!» 
Львів – Ліптовський Мікулаш – Ясна – Львів 

 
2 дні катання на курорті Ясна  

- найвідомішому гірськолижному курорті Словаччини! 
49 км трас + зони для фрірайду! 

 
 

Вартість туру – 80€  
Діти до 12 р – безкоштовно (при розміщенні з 2 батьками) 

 

Компанія «Travel Room» не несе відповідальності за роботу митних та прикордонних служб, корки на 
дорогах і погодні умови. Компанія «Travel Room» залишає за собою право вносити зміни в програмі туру 
без зменшення загальної кількості послуг. 

 

Дати виїздів: 
Січень 2018 Лютий 2018 

26 2, 9, 16 

День 
1 

п’ятниця 
20:00 – Виїзд зі Львова.  

Проходження кордону. Переїзд по території Словаччини. 

День 

2 

субота 
08:00 - Прибуття на курорт Ясна – найбільший словацький гірськолижний 

комплекс для зимових видів спорту у Словаччині. Нас чекає катання на трасах 

протяжністю понад 50 км, на висоті 950-2024м. Серед них 5 чорних, 7 червоних і 6 

сині. Багато трас на північному і південному схилах гори Хопок обслуговують 

підйомники з магнітними пропусками, що забезпечує їх високу пропускну 

здатність. Є траси для дітей, для катання на мотосанях і на сноуборді. 
Вільний день для катання. Поселення в готель.  

18:00 – Відвідання центру водних розваг "Татраландія" (30€), який складається з 

27 водних гірок і 11 відкритих термальних басейнів з водою від 24 до 38°C! 

21:00 – Вечеря у національному ресторані «Route 66» (оплата по меню). 

Ночівля в готелі. 

День 

3 

неділя 

Сніданок. Виселення з готелю. Трансфер до підйомників. 

Вільний  день для катання. 
Стрімкі схили курорту Ясна продовжують тішити лижників і сноубордистів. А коли 

захочеться перепочити – завітаєте в ресторанчик-«колибу», де відчуєте словацький 

колорит і зможете насолодитися смачною місцевою кухнею. 

17:00 - Виїзд з курорту. Переїзд по території Словаччини. Проходження кордону.  

День 

4 

понеділок 

Переїзд по території України. 

Прибуття у Львів орієнтовно 05:00. 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом  
- трансфер від готелю до підйомників  
- проживання на курорті в готелі-віллі 3* зі сніданком  
- курортний збір  
- супровід керівника групи 
- страхування 

 

У вартість не включено: 
- SKI PASS (30€/за день) 
- проїзд у громадському транспорті 
- особисті витрати 
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