
VYBAVENÍ - na přízemí a třech podlažích (bez výtahu) je 160 lůžek v nově zrekonstruovaných  2 lůžkových  a rodinných pokojích (dvě místnosti =2 lůžka 
+ 2 přistýlky) Jsou vybaveny účelným nábytkem, sprchovým koutem, WC, TV / SAT, rádiem, telefonem. Na jižní straně (směrem do T. Lomnice) mají bal-
kony a přistýlku, kterou tvoří válenda rozměrově stejná jako běžné lůžko. Na severní straně jsou pokoje bez přistýlky s fascinujícím výhledem na skupinu 
Lomnického štítu. Pokoje „superior“ mají zcela nové vybavení. Jídelna, stylová kavárna, společenský sál, recepce.  Dětská herna, sauna, rehabilitace.  

 Tatranská Lomnice - hotel** MORAVA - Vysoké Tatry - Slovensko  
 

LOKALITA - Vysoké Tatry, údajně nejmenší velehory na světě. Především je to nádherné přírodní prostředí, s typickým vysokohorským reliéfem, klima-
tem, jedinečnou florou a faunou. Na malé ploše se podoba krajiny rychle mění od podhorských luk, lesů, až po množství rozlehlých ledovcových dolin, 
obklopených strmými štíty, vyplněných horskými jezery a toky. Dobrá dopravní dostupnost oblasti a vybavenost tatranských osad, dotváří tento ucelený 
vysokohorský komplex, kde návštěvník nalezne ideální podmínky pro turistiku, horolezectví, lyžování, rekreaci, léčbu, zábavu, extrémní sporty i odpočinek.  

 MORAVA - známý a populární hotel, stojí nad lesoparkem v horní části osady na klidném a tichém místě, blízko údolní stanice kabinkové lanovky na 
Skalnaté pleso.  Budova patří k významným architektonickým památkám, byla postavena v r. 1933 Moravskou zemskou pojišťovnou v Brně jako rekreační 
středisko pro její klienty . Později sloužila odborářské rekreaci. Věhlas získala nejen vynikajícími službami, ale i díky filmu „Anděl na horách“.Je majetkem 
slovenských odborů a v současnosti provozována firmou PSP Morava se sídlem v Tatranské Lomnici 

TATRANSKÁ LOMNICE - významné a dobře vybavené středisko cestovního ruchu, druhá největší osada atypického města „Vysoké Tatry“. Leží v centrál-
ní části pohoří na úpatí Lomnického štítu. Nadmořská výška 850 m. Najdete zde širokou nabídku služeb souvisejících s cestovním ruchem. Hotely s bazé-
ny, aqua centry, penziony, stylové restaurace, bistra, diskotéky, obchody, tržnici. Je zde muzeum Tatranského národního parku, botanická zahrada. Údolní 
stanice kabinkové lanovky na Skalnaté pleso a Lomnický štít, letní bobová dráha, zastávka TEŽ (tatranská električka) a motorového vlaku do Popradu. 
Osada je dobrým východiskem pro horské tůry  a moderním lyžařským střediskem s unikátními sjezdovkami.  

SLUŽBY - v jídelně jsou snídaně a večeře podávané formou teplých a studených bufetových stolů,  obědy výběrem servírovaného menu (polévka, hl. jídlo, 
dezert). Příjemné posezení nabízí kavárna. Každý týden mají hosté možnost  zdarma se zúčastnit tanečního večírku s živou hudbou, přednášky znalce 
Tater nebo člena Horské služby, promítání filmů. Hotel disponuje suchou saunou a nabídkou různých masáží. Je zde úschovna a půjčovna sportovních 
potřeb. Recepce nabízí informační servis, prodej suvenýrů, pohlednic, směnárnu. Můžete se zde přihlásit na různé autokarové zájezdy do okolí. Historické 
památky Spíše, Zakopané - Nový Targ, Pieniny - Červený klášter se splavem řeky Dunajec na vorech. Pod hotelem jsou tenisové kurty s krytou halou, nad 
hotelem moderní lyžařské středisko, dráha pro kolečkové brusle. Areál termálních  koupališť ve Vrbově 13 km, Aqua City v Popradě 15 km.  

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST - vlakem do Popradu, dále motorákem do Tatranské Lomnice, nebo z Popradu električkou přes Starý Smokovec do Tatranské  
Lomnice. Hotel je od nádraží vzdálen cca 500 m. Autem z Popradu směr Starý Smokovec - Tatranská Lomnice, nebo směr Velká Lomnice - Tatranská 
Lomnice. Parkoviště u hotelu je pro hosty zdarma. Možnost pronájmu garáže za poplatek 

jakékoliv  informace, rezervace, objednávky, platby - osobně v kanceláři CK Morea, Hynaisova 11, 772 00  Olomouc 
nebo - Antonín Prokeš -  tel. 585 417 971, 737 127 927, info@ckmorea.cz 

 
 
 

ceny zde uvedené jsou naprosto 
stejné jako pultové ceny na recepci 

hotelu Morava 
  
 

OBJEDNÁVÁTE  V ČR 
PLATÍTE  V ČR 

 

na základě objednávky klienta je vypo-
čítána cena v euro a přepočtena na Kč  

kurzem měny  stanovené hotelem 
Morava pro dané zúčtovací období 
(zhruba kurz ČSOB deviza - prodej) 

 
 

1 dítě do 5 let 
ZADARMO 

s dvěma plně platícími osobami 
(bez nároku na lůžko a stravu) 

 

● Skupiny nad 20 osob sleva, nebo cena dohodou, příplatek za pokoj s balkonem (jižní strana) 2 € osoba / den, 
● večeře, obědy - 8 €, dítě 3 - 15 let 4 €, lze přiobjednat a uhradit při příchodu na recepci, snídaně 7,30 - 9,30, večeře 18,00 - 20,00, obědy po dohodě 
● příplatek za samostatné ubytování (1 osoba na pokoji) 4 € / noc, ubytování je možné první den od 15,00, poslední den do 10,00,  
● daň z ubytování (místní poplatek) -  1 euro / den  (18 - 70 let) ubytování se zvířetem - 8 euro / den, garáž 6 euro / den, (inkasuje recepce při příchodu) 

CENÍK 2014 
 v euro 

pultový ceník  - BĚŽNÝ REKREAČNÍ POBYT (délka libovolná) 
 cena  za 1 osobu - 1 x noc + snídaně 

typ pokoje  
dítě 4 - 15 let  osoba 15 - 55 let nad 55 let 

přistýlka lůžko přistýlka lůžko SENIOR 

21.4.- 15.7.   
30.9. - 31.10.  

jednolůžkový    24  
dvoulůžkový 11 14 16 20 18 

superior    24  

15.7. - 30.9.  
jednolůžkový    29  
dvoulůžkový 13,75 17,50 20 25 22,50 

superior    30  

31.10. - 22.12.  
jednolůžkový    21  
dvoulůžkový 9,35 11,90 13,60 17 16 

superior    20,40  
VÁNOCE jednolůžkový    215  

22.12. - 27.12. dvoulůžkový 107 136 156 195 175 
5 nocí s polopenzí superior    234  

SILVESTR jednolůžkový    180  
28.12. - 02.1.15 dvoulůžkový 88 112 128 160 128 
5 nocí se snídaní superior    192  

cenové období 

pobytový balíček - FAMILY   
cena za 1 osobu - 5 x noc + polopenze 

dítě 4 - 15 let  osoba 15 - 55 let 
přistýlka lůžko přistýlka lůžko 

   140 
66 84 96 120 
   144 
   152 

73 92 105,60 132 
   158,40 
   119 

59 69 79,20 99 
   118,90 
   215 

107 136 156 195 
   234 
   180 

88 112 128 160 
   192 

pobytový balíček  SENIOR (osoba nad 55 let) VÁNOCE SILVESTR 
5 nocí + polopenze 5 nocí + snídaně 

typ pokoje 21.4.- 10.5. 10.5.- 15.7. 15.7.- 30.9. 30.9.- 31.10. 31.10.- 22.12. 22.12. - 27.12. 28.12. - 2.1.15 
jednolůžkový 119 135 145 135 109 195 148 
dvoulůžkový 99 115 125 115 89 175 128 

superior 118 138 150 138 106,80 210 153,60 

cena za 1 osobu - 5 x noc + polopenze 


