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BEZPLATNÉ 
PARKOVISKO

STOLNÝ TENIS

PES POVOLENÝ PRÁČKA TELEFÓN

PLATENÉ 
PARKOVISKO

BAZÉN

WI-FI RÚRA CHLADNIČKA

TV / SAT

KUCHYNKA TENIS TREZOR ŽEHLIČKA + 
DOSKA

OHNISKO TERASA UMÝVAČKA 
RIADU RECEPCIA

BICYKLE KÁVOVAR UTERÁKY

FÉN NA VLASY KLIMATIZÁCIA SUŠIČKA SPRCHA

SAUNA

DVOJPLATNIČKA

INFOCENTRUM VAŇA WC

REŠTAURÁCIA

MIKROVLNKA

DETSKÝ KÚTIK KANVICA ZRKADLO

PEVNÉ LÔŽKO

PRÍSTELKA  
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PRÍSTELKA  
(1 OSOBA)
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Váš domov 
v Tatrách

Ubytovanie APLEND ponúka 
kombináciu kvalitného ubytovania 
za výbornú cenu v tých najlepších 
lokalitách vo Vysokých Tatrách.

Skvelá kuchyňa
Koliba Kamzík v Starom Smokovci 
ponúka kombináciu tradičnej 
slovenskej reštaurácie s milým 
a pohostinným personálom. 
Súkromný salónik s kapacitou 
do 20 osôb ponúka možnosť 
usporiadať menšie svadby, oslavy, 
meetingy alebo konferencie.

TOP lokality
Ubytovanie APLEND sa 
nachádza v okruhu 15 km od 
turistických trás s rôznou 
dĺžkou a obtiažnosťou. Okrem 
tradičných aj netradičných 
turistických trás cez leto, 
tu nájdete aj množstvo možností 
zažiť zimnú lyžovačku a to 
priamo na tých najlepších 
zjazdovkách na Slovensku.

Školy v APLENDE
Školské koncoročné výlety, ale 
aj školy v prírode sú u nás vítané. 
APLEND Tatry Holiday Resort 
vo Veľkom Slavkove ponúka 
ideálny priestor s kapacitou do 
200 osôb so všetkým, čo škola 
k svojmu výletu potrebuje - 
športové ihriská (plážový vojebal, 
futbal, petang, stolný tenis, tenis, 
adventure golf), kvalitnú stravu 
(možnosť plnej penzie), ubytovanie 
v chatách alebo apartmánoch.



Tatranská 
Lomnica

Navštívte malebné zákutia Vysokých Tatier a vychutnajte 
si krásu panenskej prírody. Odpútajte sa od každodenného 
stereotypu a urobte niečo pre Vaše zdravie a harmóniu. 
Neopakovateľné okamihy strávené v našich veľhorách Vám 
dajú pocit jedinečnosti. Vstúpte do rajskej prírody a nechajte 
sa unášať jedinečnou atmosférou. Neváhajte a urobte si 
krásny výlet. Rodiny s deťmi i seniori si môžu vychutnať 
cestu na Skalnaté pleso, Lomnické sedlo či Lomnický štít.

Tatranská Lomnica je jedna z najväčších a najkrajších osád 
na území Vysokých Tatier. Nachádza sa 6 km východne od 
Smokovca, na úpätí Lomnického štítu. V Tatranskej Lomnici 
nájdete tenisové kurty, futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, 
golf, mini-golf, lyžiarske vleky, klzisko, kino, biliard, a množstvo 
rozličných reštaurácii. Nachádza sa tu botanická záhrada, 
prezentujúca väčšinu divo rastúcich rastlín a kvetov rastúcich 
v tatranskej oblasti, a taktiež múzeum Tatranského Národného 
Parku, kde sú vystavené zvieratá volne žijúce v Tatrách. 
Lanovkou sa môžete vyviezť až na Lomnický štít, jeden z 
najvyšších štítov v Karpatoch s nadmorskou výškou 2633 m.

Aktivity v okolí

LYŽOVANIE A BEŽKOVANIE

SÁNKOVANIE

ZIMNÁ A LETNÁ TURISTIKA

BICYKLOVANIE

GOLF

MÚZEUM TANAPU

BOBOVÁ DRÁHA
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VILA BEATRICE

Dve poschodia: 4x spálňa pre 2 osoby, obývacia 
miestnosť s krbom, 2x kúpeľňa s vaňou, 2x WC, veľká 
jedáleň s kuchynským kútom (sporák, elektrická rúra, 
chladnička, mikrovlnná rúra, šporák, varná kanvica), 
TV/SAT.

8x  

Apartmán Typ C 8+0

1x/2x Spálňa pre 2 osoby, otvorená izba pre 
1 osobu, obývacia miestnosť s rozkladacou 
pohovkou, sprcha/vaňa, WC, kuchynský kút 
(sporák, elektrická rúra, chladnička, mikrovlnná 
rúra, dvojplatnička, varná kanvica), TV/SAT.

3x      1x    /  4x      1x  

Apartmán Typ B 3+2 / 4+2

Spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s rozkladacou 
pohovkou, sprcha/vaňa, WC, kuchynský kút 
(sporák, elektrická rúra, chladnička, mikrovlnná 
rúra, dvojplatnička, varná kanvica), TV/SAT.

2x      1x  

Apartmán Typ A 2+2

POLOHA
Vila Beatrice leží v blízkosti centra Tatranskej Lomnice 
len 1000 metrov od lyžiarske strediska Ski Resort 
Tatranská Lomnica. V najbližšom okolí nájdete množstvo 
turistických trás dostupných v zime, ako aj v lete.

VYBAVENIE
Vila Beatrice pozostáva z 8 apartmánov 
rozmiestených na 3 poschodiach, ponúkajúcich 
jedinečný komfort a pokoj v srdci Vysokých Tatier. 
Vo vile sa nachádza raňajková miestnosť, detská 
herňa, sauna a predaj suvenírov. K exteriéru Vily 
Beatrice patrí pekná záhrada s krbom, ako aj detská 
trampolína. Parkovisko pri vile je samozrejmosťou. 
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2x spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť 
s rozkladacou pohovkou, sprcha, WC, kuchynský kút 
(chladnička, mikrovlnná rúra, dvojplatnička, varná 
kanvica), TV.

4x      1x  

Apartmán Typ B 4+2

1x spálňa s manželskou posteľou a jedným lôžkom, 
obývacia miestnosť s rozkladacou pohovkou, 
sprcha, WC, kuchynský kút (chladnička, mikrovlnná 
rúra, dvojplatnička, varná kanvica), TV.

3x      1x  

Apartmán Typ A 3+2

Obývacia miestnosť s manželskou posteľou 
a rozkladacou pohovkou, sprcha, WC, kuchynský kút 
(chladnička, mikrovlnná rúra, dvojplatnička, varná 
kanvica), TV.

2x      1x  

Štúdio 2+2

VILA JÚLIA
POLOHA
Vila Júlia sa nachádza v tesnej blízkosti Vily Beatrice, 
len 100 metrov od zastávky električky a centra 
Tatranskej Lomnice. V blízkosti vily nájdete potraviny, 
reštaurácie, ako aj športoviská a obchody.

VYBAVENIE
Apartmány a štúdia vo Vile Júlia ponúkajú 
kombináciu moderného a tradičného zariadenia. 
Na medziposchodí sa nachádza detský kútik. Všetky 
služby Vily Beatrice ako sauna, vonkajšia záhrada alebo 
detská trampolína sú určené aj klientom Vily Júlia. 
Parkovisko sa nachádza priamo pred budovou.
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Obývacia miestnosť s manželskou posteľou 
a rozkladacou pohovkou, sprcha, WC, 
kuchynský kút (chladnička, mikrovlnná rúra, 
dvojplatnička, varná kanvica), TV/SAT.

2x      1x    /  3x      1x  

Štúdio 2+1 / 3+2

VILA MAGNÓLIA

1x spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť 
s manželskou posteľou a rozkladacou pohovkou, 
sprcha, WC, kuchynskú kút (chladnička, mikrovlnná 
rúra, dvojplatnička, varná kanvica), TV/SAT.

4x      1x  

Apartmán Typ B 4+2

1x spálňa s manželskou posteľou a jedným lôžkom, 
obývacia miestnosť s rozkladacou pohovkou, 
sprcha, WC, kuchynský kút (chladnička, mikrovlnná 
rúra, dvojplatnička, varná kanvica), TV/SAT.

3x      1x  

Apartmán Typ A 3+2

POLOHA
Vila Magnólia sa nachádza 300 metrov od Vily Beatrice 
a svojou polohou sa radí k najlepším lokalitám v rámci 
Tatranskej Lomnice, len 700 metrov od lyžiarskych vlekov.

VYBAVENIE
Vila Magnólia pozostáva zo 4 štúdií a 3 apartmánov 
zariadených v modernom štýle s nádychom 
magnólie v každom apartmáne. Vila Magnólia má 
2 poschodia. Na prízemí sa nachádza spoločné 
posedie pri krbe, ako aj detský kútik. Služby 
Vily Beatrice sú klientom plne k dispozícii.
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POLOHA
Vila Ľudmila sa nachádza v tesnej blízkosti 
lyžiarskeho strediska Tatranská Lomnica a len 
500 m od hlavnej budovy Resortu Beatrice.

VYBAVENIE
Vila Ľudmila sa skladá z 3 izieb so spoločným vchodom 
predeleným kuchyňou a 2 štúdií s vlastnou kuchynkou. 
Vo vile sa nachádza miestnosť na odkladanie lyží, 
lyžiarok, bicyklov a golfových bagov. Všetky služby 
Vily Beatrice sú klientom plne k dispozícii.

Dvojlôžková izba s možnosťou prístelky, spoločný 
kuchynský kút ako prechodová miestnosť medzi 
izbami, kúpeľňa so sprchovacím kútom, WC, TV/SAT.

2x      1x  

Izba 2+1

1x obývacia miestnosť s manželskou posteľou 
a prístelkou, kuchynský kút (chladnička, mikrovlnná 
rúra, dvojplatnička, varná kanvica), sprcha, WC TV/SAT.

2x      1x  

Štúdio 2+1

VILA ĽUDMILA

1km
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LYŽOVANIE A BEŽKOVANIE

SÁNKOVANIE

ZIMNÁ A LETNÁ TURISTIKA

MOUNTAIN CART

TUBING

BICYKLOVANIE

Starý Smokovec je najstaršia tatranská osada a administratívne centrum 
Vysokých Tatier. Starý Smokovec patrí medzi najvýznamnejšie tatranské 
strediská cestovného ruchu. Osada je významným dopravným uzlom 
s odbočkou trate Tatranskej elektrickej železnice a lanovkou na Hrebienok, 
ktorý je východiskovým turistickým bodom smerom k najnavštevovanejším 
dolinám a štítom Vysokých Tatier. Osada pod Slavkovským štítom 
poskytuje návštevníkom všestranné možnosti rekreácie, relaxácie, 
kvalitnú kuchyňu a výbornú základňu pre náročnú turistiku.

Turistika
Turistika je najobľúbenejšou aktivitou v Tatrách. K východiskovým miestam 
turistiky je možné dôjsť pešo, prípadne TEŽ. Celá oblasť Tatier je poprepletaná 
turistickými chodníkmi. Zo Starého Smokovca vedie pozemná lanovka 
priamo k najatraktívnejšiemu cieľu návštevníkov Vysokých Tatier – Hrebienku. 
Hrebienok je tradičným východiskom výletov do Veľkej a Malej Studenej 
doliny, k Skalnatému plesu, Sliezskemu domu a na Slavkovský štít

Cykloturistika
Spoznajte región Vysoké Tatry zo sedla vášho bicykla. Viac ako 300 km 
značených cyklotrás rôznych obtiažností, určených pre všetkých – rodinky 
s deťmi, milovníkov horskej a cestnej cyklistiky, športovcov, ako aj začínajúcich 
cyklistov. Rovinaté trate v podhorí, exponované výstupy až pod najvyššie štíty 
Tatier, cyklomagistrála vedúca takmer okolo celého pohoria Vysokých Tatier.

Starý 
Smokovec
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POLOHA
Apartmány Kamzík sú umiestnené na začiatku Starého 
Smokovca v blízkosti stanice pozemnej lanovky 
na Hrebienok. Sú situované vedľa Grand Hotela 
priamo nad Mestským úradom Vysokých Tatier.

VYBAVENIE
Apartmány Kamzík pozostávajú zo 4 štúdií 
a 4 apartmánov. Všetky ubytovacie jednotky majú 
2 pevné lôžka s možnosťou prístelky (formou 
rozkladacej pohovky). Súčasťou apartmánového domu 
je tradičná slovenská reštaurácia – Koliba Kamzík.

1x spálňa s manželskou posteľou, 1x 
obývacia miestnosť s rozkladacou pohovkou 
sprcha, WC, kuchynský kút (chladnička, 
mikrovlnná rúra, varná kanvica), TV/SAT.

2x      1x  

Apartmán 2+2

1x obývacia miestnosť s manželskou posteľou/
oddelenými lôžkami a rozkladacou pohovkou, 
sprcha, WC, kuchynský kút (chladnička, 
mikrovlnná rúra, varná kanvica), TV/SAT.

2x      1x  

Štúdio 2+2

Starý Smokovec

KOLIBA KAMZÍK
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Reštaurácia
Koliba Kamzík v Starom Smokovci 
ponúka príjemné posedenie v štýlovom 
a útulnom zariadení, v duchu 
tradičnej slovenskej atmosféry.

Koliba Kamzík
Starý Smokovec 8

062 01 Vysoké Tatry

+421 902 244 111
koliba@kamzik.sk

www.kamzik.sk

Menu
Koliba Kamzík ponúka tradičné 
slovenské jedlá pripravené iba 
z čerstvých surovín podľa presne 
vypracovaných postupov odporúčaných 
známym slovenským šéf-kuchárom.

Salónik
Súkromný salónik s kapacitou 
do 20 osôb je ideálnym miestom 
pre organizáciu menších svadieb, 
osláv, ale aj obchodných stretnutí 
a uzavretých spoločností.

Hudba
Každý týždeň zažijete v Kolibe Kamzík 
tradičnú slovenskú ľudovú hudbu 
v podaní cigánskej hudobnej skupiny. 

Starý Smokovec

VILA OLÍVIA

OTVÁRAME V DECEMBRI 2017

NOVINKA
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KORČUĽOVANIE

ZIMNÁ A LETNÁ TURISTIKA

BICYKLOVANIE

KÚPANIE

JAZDA NA KONI

TENIS

Veľký 
Slavkov

Na úpätí najmenších a najkrajších veľhôr na svete, vo Vysokých Tatrách, 
v obci Veľký Slavkov, pod známym Slavkovským štítom, sa nachádza 
rekreačný komplex Tatry Holiday Resort. Atraktívnosť prostredia a poloha 
komplexu ponúka klientom nielen pokoj a relax, ale aj možnosť bohatého 
športového vyžitia pre aktívny druh dovolenky. Obec Veľký Slavkov sa 
nachádza len 2 km od Popradu a 7 km od hlavného pásma Vysokých Tatier.

Šport a zábava
Najväčším lákadlom je blízkosť turistických chodníkov, ktoré Vysoké Tatry 
ponúkajú Vysoké Tatry. Vysoké Tatry sú ideálnym miestom pre letnú 
turistiku. Turistické chodníky a horské trasy - Starý Smokovec (7 km), 
Hrebienok (8 km), Tatranská Lomnica (14 km), Štrbské Pleso (18 km), či 
nezabudnuteľný výlet lanovkou na Lomnický štít, ktorý v nadmorskej výške 
2 634 metrov ponúka jeden z najkrajších výhľadov na svete. Pre milovníkov 
prechádzok sú tu úžasné lesy, jazerá a plesá, nehovoriac o bohatej 
kultúrnej histórií, mnohých pamiatkach a historicky významných miest. 
V zime je najväčším lákadlom lyžovanie v neďaleko vzdialených lyžiarskych 
strediskách – Starý Smokovec (7 km), Hrebienok (8 km), Tatranská Lomnica 
(11 km), Lopušná dolina (15 km), Štrbské Pleso (18 km) a Ždiar (30 km). 
Pre milovníkov kúpania a wellnesu sa nachádza v blízkosti najekologickejší 
aquapark Aquacity Poprad vzdialený len 4 km od Veľkého Slavkova. Aquacity 
Poprad je celoročne otvorený aquapark a je centrom zábavy a oddychu.
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APLEND TATRY 
HOLIDAY RESORT

Tatry Holiday Resort (ďalej THR) ponúka celoročné ubytovanie v príjemnom prostredí 
s prírodou na dosah. THR je ideálnym miestom pre oddych, relax a odreagovanie sa od 
bežného životného a pracovného stereotypu. Komplex je svojou polohou a vybavením 
miestom pre strávenie rodinnej dovolenky s deťmi, kolektívy, ale aj jednotlivcov. 
Klienti majú na výber z viacerých typov ubytovania: chaty, domčeky, apartmány, 
či štúdia. Areál disponuje priestranstvom pre nejednu športovú aktivitu, napríklad 
stolný tenis, tenis, plážový volejbal, adventure golf, ruské kolky, petang, futbal. 
Vybavenie na spomenuté športy Vám ochotne zapožičajú na recepcii rezortu.

Na recepcii je možné si zapožičať taktiež bicykle na výlety po cyklistických chodníkoch 
v blízkom okolí. Pre deti sú pripravené detské ihriská s hojdačkami, šmýkačkami, 
preliezačkami a trampolínou. Vaše deti môžu navštíviť náš detský domček, v ktorom počas 
letných mesiacov organizujeme animačné programy. Pre milovníkov grilovania sú k dispozícii 
dva grily s altánkom a ohniská. Počas letných, ale aj zimných mesiacov môžu klienti navštíviť 
zónu relaxu a pohody, kde sa nachádza bazén, fínska sauna a kúpacia kaďa. Kúpacie sudy 
sú určené pre rodiny s deťmi, ktoré chcú tráviť spoločné chvíle odpočinku, jednotlivcom 
k relaxácii pod šírim nebom, alebo kolektívom, ktoré sa chcú zabaviť netradičným štýlom. 
Kúpacia kaďa je drevená kaďa, vykurovaná nerezovou pieckou zabudovanou priamo vo vode. 
Priemer kade je 2,20 m a je určená pre 6 až 8 ľudí. Voda v kadi sa vykuruje na teplotu 38 – 
41 °C. Kúpanie v kadi má zdravotné účinky na človeka podobné ako sauna. V zóne Relaxu 
a pohody sa nachádza aj fínska sauna pre max. 6 osôb a ochladzovací bazén. Po použití 
kade a sauny je k dispozícii príjemná odpočiváreň s posedením na čerstvom vzduchu. 18-jamkový Adventure golf vo Veľkom 

Slavkove je novinka sezóny 2016. Adventure 
golf je príjemná zábava pre celú rodinu, ako aj 
obľúbený rekreačný a profesionálny šport.

Adventure golf

Veľký Slavkov
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TYPY IZIEB

VYBAVENIE
5 domčekov Tatry Holiday pozostávajúcich 
z prízemia a poschodia ponúkajú komfort 
aj pre väčšie skupiny s maximálnou 
kapacitou 12 osôb v jednom domčeku. 
Klienti majú možnosť stráviť večer pod 
hviezdami na drevenej terase prislúchajúcej 
ku každému domčeku. Parkovanie je 
bezplatné za elektricky ovládanou bránou. 

Na prízemí: 1x obývacia miestnosť s dvomi 
rozkladacími pohovkami, kuchynský kút 
(chladnička, mikrovlnná rúra, varná kanvica, 
dvojplatnička), sprcha, WC, TV/SAT
Na poschodí: 2x spálňa s manželskou posteľou 
a rozkladacou posteľou pre 2 osoby.

6x      3x  

Domček 6+6

DOMČEKY  
TATRY HOLIDAY

Veľký Slavkov
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TYPY IZIEB

VYBAVENIE
Chata Standard ponúka jednoduché 
ubytovanie pre rodiny, ako aj skupiny 
za skvelú cenu. Ku každej chate 
prislúcha aj vonkajšie posedenie. 

Chata Lux ponúka luxusné ubytovanie 
s moderným vybavením v tradičnom 
slovenskom štýle pre maximálne 
7 osôb s vonkajším posedením. 

Parkovanie je bezplatné za 
elektricky ovládanou bránou

Prízemie: 1x obývacia miestnosť s 2 prístelkami 
v podobe rozkladacej pohovky, kuchynský kút 
(chladnička, mikrovlnná rúra, varná kanvica, 
dvojplatnička), sprcha, WC, TV/SAT.
Poschodie: 1 x spálňa pre 2 osoby, 
1x spálňa pre 4 osoby.

6x      2x  

Chata Standard 6+2

Prízemie: 1x obývacia miestnosť s rozkladacou 
pohovkou, kuchynský kút (chladnička, mikrovlnná rúra, 
varná kanvica, dvojplatnička), sprcha, WC, TV/SAT
Poschodie: 1x spálňa pre 2 osoby, 
1x spálňa pre 3 osoby.

5x      1x   

Chata Lux 5+2

Veľký Slavkov

CHATY  
TATRY HOLIDAY

Chata Lux

Chata Lux

Chata Standard

Chata Standard

Chata Standard

Chata Lux
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VYBAVENIE
Apartmány Tatry Holiday sú 
novozrekonštruované apartmány 
zariadené v modernom štýle s nádychom 
jednoduchosti a so zmyslom pre detail. 
Niektorým apartmánom prislúcha 
aj balkón. Parkovanie je bezplatné 
za elektricky ovládanou bránou.

2x spálňa pre 3 osoby, 1x obývacia miestnosť 
s rozkladacou pohovkou, kuchynský kút 
(chladnička, mikrovlnná rúra, varná kanvica, 
dvojplatnička), sprcha, WC, TV/SAT.

6x      1x  

Apartmán Typ B 6+2

1x spálňa pre 2 osoby, 1x obývacia miestnosť 
s manželskou posteľou a rozkladacou pohovkou, 
kuchynský kút (chladnička, mikrovlnná rúra, varná 
kanvica, dvojplatnička), sprcha, WC, TV/SAT.

4x      1x  

Apartmán Typ A 4+2

1x obývacia miestnosť s manželskou posteľou 
a rozkladacou pohovkou, kuchynský kút 
(chladnička, mikrovlnná rúra,varná kanvica, 
dvojplatnička), sprcha, WC, TV/SAT.

2x      1x  

Štúdio 2+2

Veľký Slavkov

APARTMÁNY  
TATRY HOLIDAY
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VYBAVENIE
Štúdio Tatry Holiday o rozlohe 28 m² 
ponúka vkusne zariadené ubytovanie 
pre páry alebo menšie rodiny. Možnosť 
objednania štúdia s balkónom na 
poschodí alebo štúdia s terasou na 
prízemí. Bezplatné parkovanie je 
zabezpečené priamo pri štúdiách.

1x obývacia izba s manželskou posteľou alebo dvomi 
oddelenými lôžkami, rozkladacou pohovkou pre jednu 
osobu, kuchynký kút (chladnička, mikrovlnná rúra, 
varná kanvica, dvojplatnička), WC, sprcha, TV/SAT.

2x      1x  

Štúdio 2+1

Veľký Slavkov

ŠTÚDIA  
TATRY HOLIDAY



VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

APLEND s.r.o. – ďalej len APL

I. Vznik zmluvných vzťahov- Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) prenajímateľ apartmánov APLEND s.r.o., 
Viliama Žingora 66, 036 01 Martin

b) objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť 
fyzická alebo právnická osoba

1. Zmluvný vzťah medzi APL a objednávateľom vzniká buď 
písomným alebo telefonickým objednaním pobytu t.j. prijatím 
objednávateľom objednávky na pobyt a jej potvrdením zo 
strany APL, ako aj prijatím záväznej internetovej rezervácie 
potvrdenej obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva o pobyte 
platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie 
zmluvných záväzkov osôb uvedených v objednávke na pobyt 
ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za 
neplnoletú osobu podpisuje objednávku jej zákonný zástupca.

2. Obsah objednávky na pobyt sa určuje podľa katalógu, 
dodatočných ponúk APL zákazníkom potvrdených objednávok 
týchto Všeobecne zmluvných podmienok, prp. Osobitných 
podmienok priložených k potvrdenej objednávke.

3. Potvrdením objednávky o pobyte sa APL objednávateľovi 
zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, 
kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. Cenové podmienky

1. Ceny pobytov organizovaných APL sú zmluvnými cenami 
dojednanými písomnou dohodou medzi APL a objednávateľom.

III. Platobné podmienky

1. APL má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných 
služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný 
uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2. APL je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov 
pri zaslaní objednávky objednávateľom, resp. pri 
potvrdení internetovej rezervácie. Výška preddavkov 
a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

a) Pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ 
povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 
50% z ceny dosiaľ objednaných služieb

b) najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt je objednávateľ povinný 
uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb

3. objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení 
zmluvne dohodnutej ceny dosiaľ objednaných služieb. V prípade, 
že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady 
ceny dosiaľ objednaných služieb, je APL oprávnený odstúpiť od 
potvrdenej objednávky na pobyt a požadovať zaplatenie zmluvnej 
pokuty podľa článku VII. Týchto všeobecne zmluvných podmienok.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

1. K základným právam objednávateľa patrí najmä:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne 
dohodnutých a zaplatených služieb

b) právo vyžadovať od APL informácie o všetkých skutočnostiach, 
ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c) právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných 
lehotách zoznámený s prípadnými zmenami 
v zmluvne dohodnutých službách,

d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od 
zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecne zmluvných podmienok

e) prípadné nedostatky reklamovať a požadovať nápravu či 
náhradu. APL prijíma len písomné reklamácie. Pri vzniku 
reklamácie musí byť urobený zápis o predmete reklamácie. 
Zápis musí byť potvrdený zástupcom APL, alebo ubytovacím 
zariadením. V prípade nečerpania služieb si zákazník nechá 
na recepcii zaznamenať nečerpanie služieb do dielov 
voucheru. Bez tohto nevzniká nárok na reklamáciu.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a) Poskytnúť APL potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu 
a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne 
uvádzať údaje v objednávke na pobyt vrátane akýchkoľvek 
zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady (napr. 
žiadosti o udelenie víz, fotografie) podľa požiadavky APL,

b) zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad 
dospelého účastníka obdobne zabezpečiť sprevádzanie a 
dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov

d) zaplatiť cenu pobytu v súlade s článkom III. 
Všeobecne zmluvných podmienok

e) bez zbytočného odkladu oznamovať APL svoje stanovisko k 
prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb

f) prevziať od APL doklady potrebné pre čerpanie služieb,

g) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku 
na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb, alebo APL,

3. povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré 
sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:

a) A/ zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecne zmluvnými 
podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od APL 
obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,

b) B/ zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné 
povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť 
a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník

c) C/ určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody 
s partnerom nie je zabezpečený sprievodca APL. Tento 
vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb 
od dodávateľov a dbá na plnenie programu služieb

V. Povinnosti a práva APLEND s.r.o.

1. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v 
článku IV. Týchto Všeobecne zmluvných podmienok sa 
vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva APL,

2. APL je povinný pred potvrdením objednávky na pobyt 
presne, jasne, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o 
všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu 
mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu

3. APL nie je povinný poskytnúť zákazníkovi plnenia nad 
rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

4. APL má právo bez finančného odškodnenia odstúpiť 
od realizácie pobytu aj v týchto prípadoch:

a) z dôvodu vyššej moci (extrémne podnebné javy, 
politické údalosti, karanténa, a podobne)

VI. Cestovné poistenie

1. Účastníci pobytu APL nemajú poistenie zahrnuté v cene. 
Poistenie je dobrovoľný príplatok k cene pobytu

2. Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom a poisťovacou 
spoločnosťou. V jednaní o odškodení poistnej udalosti 
je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi pobytu a 
spoločnosti APLEND neprísluší posudzovať existenciu, 
prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

VII. Odstúpenie od objednávky, storno, zmeny

1. V prípade, že zákazník odstúpi od potvrdenej objednávky z dôvodov 
zásadných zmien podmienok dohody zo strany APL má právo na:

• účasť v náhradnom termíne podľa ponuky APLEND-u

• vrátenie ceny pobytu a služieb objednaných, ktorú dovtedy uhradil

2. Zákazník má právo kedykoľvek po objednaní pobytu a služieb s 
ním spojených svoju účasť zrušiť a to za týchto podmienok:

• pri zrušení objednávky .... – 50% z ceny ubytovania

• v prípade, že klient nastúpi na ubytovanie a počas 
ubytovania svoj pobyt zruší, ubytovateľ má právo 
účtovať 100% stornopoplatok z ceny ubytovania

Zmena termínu: 10 €/osoba

Zrušenie objednávky na pobyt nastáva dňom doručenia 
písomného vyjadrenia prípadne ďalších potrebných 
dokladov do spoločnosti APLEND, s.r.o.
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APLEND 
BONUS CLUB

Staňte sa aj vy členom!

Zľavy 
z ubytovania

Fľaša vína 
na privítanie

Neskorý 
check-out 

v cene

Zľavy do 
reštaurácii

viac info na 
www.aplend.com


