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ZNIŻKI I ULGI
DLA GOŚCI ZAKWATEROWANYCH 
W PECU POD SNĚŽKOU 
ORAZ  MIEJSCOWOŚCI  
VELKÁ ÚPA

KARTA GOŚCIA DLA GOŚCI  
BEZPŁATNIE

WAŻNA OD 1. 12. 2014r

ZNIŻKI SIĘ NIE SUMUJĄ www.pecpodsnezkou.cz | www.pecmestovpohybu.cz

50
ZNIŻEK

NAJWIĘKSZY CZESKI OŚRODEK NARCIARSKI

Pec pod Sněžkou – Velká Úpa – Černá hora  
(Janské Lázně) – Černý Důl – Svoboda nad Úpou

tel.: +420 499 736 375 | www.skiresort.cz

W  żadnym innym miejscu niż we Wschodnich Karkonoszach nie 
ma tylu szans, by wypróbować każdego dnia innego ośrodka 
narciarskiego. Przejechać na nartach dziesiątki kilometrów 
po stokach zjazdowych o  różnym stopniu trudności i  długości. 
W  żadnym innym miejscu nie ma takiej okazji by wypróbować 
trzydzieści siedem kilometrów stoków na jeden karnet. Wielki 
ośrodek narciarski na udany urlop, tak jak go Państwo znacie 
z austriackich Alp, jest bliżej niż nam się wydaje. 

1x kolejka linowa, 5x wyciągów krzesełkowych, 31x wyciągów 
narciarskich, 3x wyciągi taśmowe dla małych dzieci, 37,6 km tras 
zjazdowych, 28 km tras narciarskich ze sztucznym śniegiem, 90 
km tras dla narciarstwa klasycznego

ZNIŻKA NA KARNET 

Za okazaniem ważnej „Karty gościa Pec pod Sněžkou”, 
w  wyznaczonych kasach w  Pecu pod Sněžkou i  Velká Úpa, 
w terminie do 24. 12. 2014r.; od 5. 1. 2015r. do 23.  1. 2015r. oraz 
od 16.  3. 2015r. wraz z informacją o zakwaterowaniu na okres od 
3 do 7 dni, przy zakupie biletu na 3 do 7 dni otrzymacie Państwo 
10% zniżkę.

Oprócz wyżej wymienionych terminów, przy przedłożeniu "Karty 
Gościa Pec pod Sněžkou, otrzymacie Państwo przy zakupie biletu 
na 5 do 7 dni  10% zniżkę.

Udzielone zniżki się nie sumują z  innymi zniżkami lub 
korzystniejszymi cenami biletów (Pakiet rodzinny, Pakiet MAŁE 
DZIECKO).

Zniżka na Kartę może być wykorzystana tylko raz!

 HOTEL HOŘEC Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 736 149 | www.hotelhorec.cz
10 % zniżka na usługi w restauracji 

 SCHRONISKO BOUDA POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou

Tel.: 491 617 077, 734 151 546 | www.boudapodsnezkou.cz
5 % zniżka na usługi w restauracji 

 MUSIC CLUB KLONDIKE Pec pod Sněžkou

tel.: 728 502 738, 603 487 827 | www.klondikeklub.cz
10 % zniżka na konsumpcję w barze do godziny 21:00
10 % zniżka na wstępy na imprezy kulturalne klubu  
BEZPŁATNY wstęp na ścianę wspinaczkową do godziny 21,00.

 RAGETIME CAFE Pec pod Sněžkou

Tel.: + 420 602 645 678
10 % zniżka na asortyment Ractime cafe w godzinach od 12–14  

 SCHRONISKO RICHTROVY BOUDY Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 896 249 | www.richtrovyboudy.cz
10 % zniżka na usługi w restauracji w czasie od godziny 10,00 do 15,00

 SCHRONISKO SMETÁNKA Pec pod Sněžkou

tel.: +420 737 261 684 | www.chatasmetanka.cz
10 % zniżka na usługi w restauracji  

 SCHRONISKO ORLÍK Pec pod Sněžkou

tel.: +420 606 618 827 | www.chataorlik.cz
20 % zniżka z Menu nowoczesnej kuchni czeskiej podczas zamówie-
nia od godziny 11:00 do 14:00
20 % zniżka w prywatnym centrum wellness od godziny 11:00 do 16:00.

 SCHRONISKO NA ROZCESTÍ  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 896 295 | www.chalupanarozcesti.cz
10 % zniżka na wszelką konsumpcję w restauracji 

 STACJA BENZYNOWA KM – PRONA  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 522 120 | +420 731 162 557
20% zniżka na kawę na miejscu i na wynos  
Ze zniżki na Kartę Gościa można skorzystać dwa razy w trakcie pobytu.

 PARKOVIŠTĚ  Pec pod Sněžkou, Velká Úpa

tel.: +420 777 040 188 | www.pecpodsnezkou.cz
Po przedłożeniu ważnej „Karty Gościa Pec pod Sněžkou” jest opła-
ta za parking 60 CZK za każdy rozpoczęty dzień  
Ze zniżki na Kartę Gościa można skorzystać tylko raz w trakcie pobytu.

 TAXI PEC & GOSPODA ZELENÝ POTOK  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 608 033 242, +420 739 065 993  
www.taxipec.cz | www.hnzp.cz
10 % zniżka na przejażdżki wycieczkowe na skuterach śnieżnych 
3X VW BUS (8+1) 2x AUTO (4+1) 5x SKUTR (2+1)



 KOLEJKA LINOWA ŚNIEŻKA a.s.  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 405 522, + 420 499 405 531 | www.snezkalanovka.cz

20 % zniżka na bilet 

Ceny po zniżce:
Pec pod Sněžkou – Růžová hora
dorośli .......................................................................................120 Kč
dzieci do lat 10 ...........................................................................60 Kč
Růžová hora a zpět
dorośli .......................................................................................240 Kč
dzieci do lat 10 .........................................................................110 Kč
Pec pod Sněžkou – Sněžka
dorośli .......................................................................................170 Kč
dzieci do lat 10 ...........................................................................80 Kč
Pec pod Sněžkou – Sněžka a zpět
dorośli .......................................................................................310 Kč
dzieci do lat 10 .........................................................................140 Kč

Czeska Poczta (Česká Poštovna) – zniżka 10 CZK na kawę lub herbatę 
dla gości posiadających Kartę Gościa i biletem na kolejkę linową. 

 RELAXPARK Pec pod Sněžkou

tel.: +420 739 335 466 | www.relaxpark.cz
10 % zniżka przy zakupie 5, 7, 10 biletów na I  Karkonoski tor 
bobslejowy dla dzieci i dorosłych.
2+1 jazda – przy zakupie dwóch przejazdów przez dolinę na 
wiszącym dźwigu (fly)  o długości 300 m, trzeci przejazd bezpłatny. 
Ze zniżek na Kartę Gościa można podczas pobytu korzystać 
wielokrotnie. 

 ARON SPORT SCHOOL & RENTAL  Velká Úpa

tel.: +420 603 479 882 | www.aronsport.cz
20 % zniżka na sprzęt narciarski lub snb dla dorosłych na 3 i więcej dni 
8 godzin nauki narciarskiej za 2 499 CZK 

 INFOCENTRUM TURISTA  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 736 280 | www.turistapec.cz
10 % zniżka podczas zakupu nad 150 CZK u książek, przewodników 
drukowanych
10% zniżka na zakup ubrania sportowego marki 4F, okularów 
słonecznych i narciarskich marki 3F 

 INFOCENTRUM VESELÝ VÝLET  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 736 130 | www.veselyvylet.cz

25 % zniżka na koszulkę z napisem Pec pod Sněžkou

 PEPA SPORT – WYPOŻYCZALNIA NART  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 732 900 589 | www.pensionublahu.cz
tel. obchod: +420 776 602 608 | www.pepasport.eu
10 % zniżka na usługi wypożyczalni ponad 2 dni 
20 % zniżka na zakup towaru Dare2b, Regatta w sklepie przy 
zakupie ponad 2 000 CZK

 PANORAMA WELLNESS PECR  Pec pod Sněžkou

NOWOŚĆ
Tel.: 739 484 261 | mail: wellness@pecr.cz | www.pecr.cz
Wellnes (SPA) centrum PECR: 5 x sauna / zewnętrzny basen do 
schłodzenia / 2x wewnętrzna jacuzzi / jacuzzi na tarasie hotelu / 
łąka solarna / bar vital / masaże / miejsca dal wypoczynku / tarasy 
z widokami panoramicznymi dla wyjątkowej chwili podczas relaksu.
20 % zniżka z podstawowego wstępu 240 CZK / 90 minut pobytu 
na osobę od godziny 13.00 do 17.00

 CAFE BAR PECR  Pec pod Sněžkou

Tel.: 777 313 513
10 % zniżka na usługi w barze Cafe bar od godziny 15.00 do 17.00 
GRATIS ciasto do kawy

 SPORT PEC, INTERSPORT RENT  Pec pod Sněžkou

Tel. 602 638 000 | www.sportpec.cz, www.intersportpec.cz
15 % zniżka na usługi szkółki narciarskiej przy wypożyczeniu 
sprzętu narciarskiego.
10 % zniżka na wypożyczenie nart do testowania marki Völk 
10 % zniżka na wypożyczenie rakiet śnieżnych i sanek. Zniżka nie 
dotyczy sprzętu ski alpinistów 

 HOTEL****HORIZONT  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 861 111 | www.hotelhorizont.cz
20 % zniżka na masaże (oprócz tajskich)  do godziny 14,00.
20 % zniżka na ricochet, squash, tenis stołowy do godziny 14,00.
20 % zniżka na wstęp do basenu, jacuzzi i siłowni do godziny 14,00.
10 % zniżka na usługi salonu fryzjerskiego 
Zniżka jest ważna przy przedłożeniu Karty Gościa przy zapłaceniu 
i nie można z niej korzystać wstecznie. Ze zniżek na Kartę Gościa 
można korzystać wielokrotnie.  

 HOTEL ENERGETIK  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 329 411 | www.energetikpec.cz
10 % zniżka na menu obiadowe od godziny 12.00 do 14.00
50 CZK/1 godzinę wewnętrzny basen hotelowy, cena po zniżce 
7 CZK / 1 min. solarium, cena po zniżce

 BOWLING BAR  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 605 213 695 | www.bowlingbar.market.cz

10 % zniżka na bowling i biliard w czasie od godziny 11,00 do 15,00.

 HOTEL DĚVÍN***  Pec pod Sněžkou č.p. 190

tel.: +420 605 271 611 | www.hoteldevin.cz

10 % zniżka na usługi w restauracji od godziny 12,00 do 17,00

 SCANDINAVIA SPORT & FASHION SHOP Pec p. Sněžkou

Tel.: 734 257 304 | www.scandinavia.cz

7 % zniżka na asortyment w sklepie sportowym 

 HAPPY HILL SOCHOR  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 736 432 | +420 777 801 050 | www.happyhill.cz
5 % zniżka – sklep sportowy , szkółka i wypożyczalnia narciarska, 
snowbordowa, freestylowa i telemrakowa 
10 % zniżka – pięciodniowy kurs nauki na nartach, na 
snowboardzie pięciodniowe wypożyczenie nart snowbordu, 
20 % zniżka na prywatne lekcje nauki na nartach, snowboardzie, 
freestyle, telemark, Race do 10 godzin, jak równiż podczas 
nocnych jazd 
20 % zniżka na pakiet szkółka  + wypożyczalnia na 5 dni 
30 % zniżka na regularne czwartkowe zawody dla dzieci i 
dorosłych 
40 % zniżka na wstęp do parku linowego (Monkey park)
minimalnie 10 osób
1 + 1 GRATIS – kompletny serwis nart i snowboardów    

 SNOWSPORT SCHOOL  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 739 336 055 | +420 739 309 272  
www.snowsportschool.cz
5 % zniżka – do sklepu sportowego, wycieczki na sankach 
10 % zniżka – szkółka narciarska, snowbordowa i telemarkowa 
oraz wypożyczalnia 
20 % zniżka – pakiet do szkółki + wypożyczalni 
GRATIS sprzęt telemarkowy do nauki

 SALON KOSMETYCZNY ILONA  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 776 252 515 | www.relaxpark.cz

10 % zniżka na wszelkie usługi kosmetyczne 

 MINI BULLBAR  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 731 153 300

Po godzinie 18.00 zniżka 20% na drink wg oferty dnia 

 RESTAURACJA ENZIAN  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 499 736 357 | www.enzian.cz
Menu obiadowe – trzy dania z jakością restauracji Enzian 
ze zniżką 30 %, Korzystna cena menu po zniżce 135 CZK.                                                                                                    
Zniżka obowiązuje podczas zamówienia menu od godziny 11,00 
do 13,00

 HOTEL HVĚZDA  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 722 702 111 | www.hotelhvezda.cz

Zniżka 10% na konsumpcję w restauracji od godziny 12.00 do 16.00 

 SCHRONISKO BOUDA POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou

Tel.: 491 617 077, 734 151 546 | www.boudapodsnezkou.cz

5% zniżka na usługi w restauracji 

 SCHRONISKO VIKTORKA  Pec pod Sněžkou

tel.: +420 774 773 774 | www.chata-viktorka.cz

40 % zniżka na ofertę z Menu przy zamówieniu w godzinach od 
15.00 do 17.00 


