ApartmányEnjoy v skratke

Popis v bodoch, fotky, program

Všetko potrebné v skratke

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apartmány Enjoy Tatry & Rezort***
všetko potrebné v skratke
Tatranská 610
059 52 Veľká Lomnica

Vysoké Tatry
(popis v bodoch)
































Apartmány s výhľadom na Tatry
Kapacita 8 osôby (možnosť 2 prístelok)
Dva apartmány v ponuke
Plne vybavená kuchyňa, obývačka, jedáleň, kúpeľňa,
toaleta
3D TV, Blueray DVD prehrávač, DVD filmy,
PlayStation4, AllinOne počítač, Internet, CD
prehrávač
Wellness & fitness & raňajky v budove
Recepcia, výťah, multifunkčné ihrisko, altánky na
grilovanie, jazierko, stolný tenis
Parkovanie zadarmo
Vhodné pre rodiny, turistov, páry, priateľov
Lyžiarske strediská, známe lanovky, turistické trasy,
vysokohorské chaty, aquaparky, obchody, potraviny
v blikosti
Rezervácia je možná bez kreditnej karty
9,6* na booking.com, Airbnb sme Superhost, 9,6*
na UNS.eu, 5* na facebooku
Cena Jar / Jeseň: 75 € / noc /apartmán (min. 2 noci)
Cena Leto / Zima: 85 € / noc /apartmán (min. 2
noci)
Cena Silvester: 90 € / noc /apartmán (min. 4 noci)
Cena 2 osoby -10€ z cenníka apartmánu / noc
Zľava 2019: 5 + 2 noci zadarmo, 6 balíkov v ponuke
Psík dovoľený po dohode
Pripravený program na Váš email
Žiadne ďalšie poplatky
Zálohy berieme len v lete a v zime so 14 dňovími
podmienkami
Platba je možná v hotovosti, internet banking,
kreditnou kartou (pracujeme na tom)
Check in od 13:00 do 24:00hod, Check out do
11:00hod
Autobusova a železnicna stanica v blizkosti
Rezervovalo už 631 klientov
68 m² a 73m² výmera apartmánov

Galéria fotiek

Tu sú fotky

Fotky sú základ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozrite si aj naše známe
video (klikni)

Chuťovky na zimu

Tu je program na zimu

Po ubytovaní je najdôležitejší program

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nami osobne overené
tipy na program

Tu je program na zimu

(top vychytávky)


Lyžovanie – Štrbské pleso - 37km (www.vt.sk)



Lyžovanie – Starý smokovec - 13km (www.vt.sk)



Lyžovanie – Tatranská lomnica - 7km (www.vt.sk)



Lyžovanie – Bachledova dolina - 20km (www.bachledka.sk)



Tatranský ľadový dom – Starý Smokovec - 13km (www.regiontatry.sk)



Sánkovaćka z hrebienka - 15km (www.vt.sk)



Sloboda pod nákladom – dvd



Chodník korunami stromov – Bachledova dolina 20km (www.chodnikkorunamistromov.sk)



Belianska jaskyňa – Tatranská kotlina - 13km (www.ssj.sk)

Nič náročné, nič extrémne, vhodné pre rodiny, turistov, páry a priateľov. Sú voľne stiahnuteľné a posielame ich
automaticky aj pri potvrdení rezervácie.

Rezervácia
Mr. Enjoy
Telefón: +421 944 357 822
E-mail: apartmanyenjoy@gmail.com
Facebook: facebook.com/istvan.dk
Alebo prejdi na rezervačný systém na www.apartmanyenjoy.sk/rezervovat

