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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! 

 

Дати виїздів Наявність місць Ціна для 1 особи 

Замовити тур 
21.12.2018 > 20 вільних місць 80€ 

25.01.2019 > 20 вільних місць 80€ 

08.02.2019 > 20 вільних місць 80€ 
 

«Родзинки» туру: 
Зимовий курорт Ясна відноситься до класу міжнародних туристичних центрів першої категорії і входить в 
число 24 кращих гірськолижних курортів світу! 49 км трас + зони для фрірайду, буде достатньо часу для 
катання, а також можливість відпочити, насолодитися національною кухнею та гарно провести вихідні в горах 

в чудовій компанії! 

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

 

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  

Додатково оплачується: 
- SKI PASS (~35€/за день) 
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Наш базовий готель - Klar 3*, що пропонує гостям затишні акуратні номери, з телевізором і ванною. 
Передбачена також окрема кімната для сушіння лижного спорядження. По всій території готелю забезпечено 
безкоштовний бездротовий доступ до Інтернету (Wi-Fi). Щоранку сервірують сніданок "шведський стіл". 

Готель розташований у пішій доступності від центру міста Ліптовський Мікулаш, яке є лижною 
столицею Низьких Татр . Тут можна провести чудовий вечір у одному з колоритних ресторанчиків. 

Сайт готелю: www.klar.sk  
 
Важливо: 

 Номер місця в автобусі вказується відразу при бронюванні туру 

 Проживання в готелі відбувається в 2- або 3- місних номерах. Якщо Ви подорожуєте самі, то доплата 
за одномісне розміщення є не обов’язковою. Ми знайдемо Вам компанію) Якщо ж Ви бажаєте 
замовити одномісний номер – це також є можливим, за доплату. 

 Готель на курорті є вказаний в програмі туру, тому Ви можете підготуватись до подорожі заздалегідь і  
спланувати свій вільний час 

 
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. 

 
 

 
 

- трансфер від готелю до підйомників  
- проживання на курорті в готелі-віллі 3* зі сніданком  
- курортний збір  
- супровід керівника групи 
- страхування 

 

- обіди і вечері 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення +30€ (за бажанням) 
- особисті витрати 
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