
ГРАНД ГОТЕЛЬ **** BACHLEDKA 
STRACHAN
ПАНСІОНАТ *** STRACHAN
РЕСТОРАН MEDVEDÍ BRLOH STRACHAN
ЛИЖНИЙ ЦЕНТР STRACHAN

Діяльність Белянських Татр



Найвища вершина: ГАВРАН (2152 м над 
рівнем моря)

ЖДІАР
- Село Татри належить до цінностей 
Словаччини
- Унікальна народна архітектура, культури та 
фольклору
- Територія заповіднику національного парку 
Татри
Відстань:
35 km Попрад
140 km Кошице
222 km Ужгород
370 km Братіслава

Білянські Татри, Словаччина



Готель розташований у Бахледовій долині, 
прямо біля входу до канатної дороги Лижна 
Бахледка.
Пропонує проживання у стандартних та 
комфортабельних номерах, а також у 
тематичних номерах або сімейних 
апартаментах.

- 39 номерів та люксів
- Ресторан Sisi та ресторан Zuzana
- Оздоровчий та спа -центр Катаріни
- Кімната конгресу

ГРАНТ ГОТЕЛЬ**** БАХЛЕДКА 
СТРАХАН

„історія та традиції з елегантністю“



Тематична кімната „TITANIC“ Тематична кімната „JURKOVIČ“



Грант апартаменти „HOHENLOHE“ Грант апартаменти „OLYMPIONIK“



Ресторна SISI (Сіса) Ресторан ZUZANA (Зузка)



Шведський стіл – Буфет Стіл з меню



Традиційна жива музика Тематична вечеря “Титанік”



- Басейн з підігрівом морської води
- Дитячий басейн з водяним грибом
- Баня, фінська та інфрачервона сауна
- Гімалайська соляна печера
- Джакузі та басейн з охолодженням
- Ванна-джакузі та тепідарій (тепла 
кімната)

Оздоровчий центр KATARÍNA



Гімалайська соляна печера Тепідарій



Пансіонат у самому серці Ждіар, який 
натхненний традиційним горалским стилем з 
використанням елементів народної 
архітектури.
Він пропонує проживання у стандартних та 
комфортабельних номерах, а також у 
ексклюзивних апартаментах.
- 19 номерів та люксів
- Традиційний ресторан
- Оздоровчий центр
- Пригодницький міні-гольф

За 800 метрів від пансіонату на хребті 
Списька Маґура знаходиться Сімейний парк 
„Страханково“, з міні-фермою Горал та 
іншими дитячими атракціонами.
Сезон відкритий тільки в літні місяці.

Пансіонат*** Страхан



ГРАНТ номера Двомісні VIP-номера



Ресторан Бефет



- джакузі
- сауна
- Фінська сауна
- інфрачервона сауна
- відро охолодження та освіжаючий дощ
- зона відпочинку з видом на гори

Оздоровчий центр



Стильний ресторан розташований у 
гостьовому будинку в Ждярі прямо у 
гірськолижному центрі Страхан під хребтом 
Белянські Татри.
Будівля також включає прокат лиж та 
обслуговування в зимовий сезон та прокат 
електронних велосипедів у літній сезон.

Ресторан Медведі брлог 
Страхан



Тераса Інтер‘єр





www.hotelbachledka.sk          www.penzionstrachan.sk       www.medvedibrloh.sk

FACEBOOK         bachledka.strachan                 penzion.strachan.1

INSTAGRAM      @grandhotel_bachledka       @penzion_strachan 

КОМАНДА СТРАХАН
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