Ubytovòa Biela Stopa - ubytovanie Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

Ubytovanie FAQ

1. Aká je cena pobytu Vás? Uvádzate len rozpätie.
Cena sa pohybuje od 5,97EUR do 11,62EUR. Najvyššia platí len v prípadoch ako je pobyt na jednu noc. Väèšinou nie je vyššia
ako 8EUR/osoba/noc a to ešte nezahàòa z¾avy pre èlenov KST, deti,... O cene ubytovania vás budeme informova• pod¾a
údajov z formulára na overenie možnosti rezervácie alebo telefonicky.

2. Je možný príchod ráno o ôsmej?
Áno, ak je izba v predošlú noc vo¾ná. Bežný nástup na pobyt je 14 - 20hod., ukonèenie pobytu do 10hod.

3. Myslím, že môj zamestnávate¾ mi prispieva na dovolenku. Môžem to využi•?
Ve¾mi dobrá otázka. Pomerne ve¾a ¾udí nevie, že zamestnávate¾ vytvára na tento úèel fond. Informujte sa na
personálnom alebo mzdovom oddelení firmy.

Áno, je to možné využi•. Môžete použi• pozkazy Sodexho (napr. Relax Pass) alebo prostredníctvom zamestnávate¾a da•
objednávku vášho pobytu. Vystavíme faktúru na firmu a vy sa môžete teši• na lacnú dovolenku.

4. Je potrebné rezervova• ubytovanie vopred?
Odporúèame tak urobi•. Mohlo by sa sta•, že už bude celá kapacita obsadená. Druhý dôvod je, že v Bielej Stope nie je nonstop prijímacia kancelária. V tom prípade by ste museli èaka•, kým Vám prídeme ubytova•.

5. Ako sa ku Bielej Stope dostanem?
Biela Stopa má unikátnu polohu v Tatranskej Lomnice. Obec je ve¾mi roztiahnutá, ale pritom úzka. Biela Stopa sa
nachádza asi 200m od železniènej stanice, avšak je krajným objektom pri lese. Pozrite si mapu Tatranskej Lomnice.

Pri príchode autom sa schádza z Cesty Slobody pri hoteli Urán, prejde sa cez elektrièkové ko¾aje a po asi 70m sa
odboèí doprava (tabu¾a LK Tatranská Lomnica). Prejde sa okolo dvoch-troch budov a za zákrutou nájdete Bielu Stopu.

Nenašli ste odpoveï na otázku, ktorá vás zaujíma? Napíšte nám!

http://bielastopa.com
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