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„ANTAŁÓWKA”  TERMY & MED
ZAKOPANE
Kompleks położony na południowo-zachodnim stoku Antałówki w par-
ku leśnym, 10 minut od centrum miasta oraz w bezpośrednim sąsiedz-
twie Parku Wodnego. 
Kompleks składa się z dwóch obiektów: 
ANTAŁÓWKA I – pokoje 1, 2, 3 osobowe z łazienkami, telefonem, TV 
satelitarną, radiem. Pokoje w większości z balkonami i widokiem na 
Tatry. Budynek posiada bezpośrednie przejście do AQUAPARKU. 
ANTAŁÓWKA II - pokoje 2 osobowe, apartamenty (w tym kilka z 
aneksem kuchennym) oraz pokoje typu studio - wszystkie z łazien-
kami, telefonem, TV satelitarną, radiem. Pokoje w większości są z bal-
konami i widokiem na Tatry.  
Do dyspozycji Gości: 2 jadalnie (Antałówka I - 120 miejsc oraz An-
tałówka II – 40 miejsc), drink bar z salą kominkową, wypożyczalnia 
sprzętu sportowego, Centrum Rehabilitacji i Zdrowia (zabiegi well-
ness & spa, odchudzające, zabiegi oczyszczające, pielęgnacja twa-
rzy i ciała), 3 sale konferencyjne, AQUA PARK basen zewnętrzny z 
wodami termalnymi i słonecznym tarasem z widokiem na pasmo 
Tatr, basen rekreacyjny, basen rekreacyjno-pływacki, „dzika rzeka”, 6 
wanien jacuzzi, brodzik dla dzieci, hydromasaże - bicz wodny, gej-
zer powietrzny i strumieniowy, kaskada wodna, leżanki podwodne, 
masaż ścienno-denny, zjeżdżalnia zielona (dł. 166,5 m), zjeżdżalnia 
czerwona (dł. 106 m), 3 mniejsze zjeżdżalnie (dł.: 26m, 10,5m, 10m), 
siłownia z salką gimnastyczną, a także dodatkowo płatne: solarium 
oraz zespół saun (sauna fińska, sauna solankowa, biosauna, kabina 
zimowa, łaźnia parowa, pokój relaksacyjny), Fitness Club (w którym 
odbywają się zajęcia typu - aerobik, aqua aerobik, yoga, spinning, 
step, pilates, zajęcia cardio), kręgielnia (kręgle amerykańskie) - po-
siada 5 w pełni zautomatyzowanych torów, wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, ogródek letni na tarasie, altana grillowa, plac zabaw 
oraz pokój zabaw dla dzieci, garaże oraz bezpłatny parking. 
W cenie każdego pobytu: WiFi, strefa basenów i saun w Aqua Par-
ku, parking.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 2 lat - bez świadczeń - GRATIS. 
Możliwość wynajęcia łóżeczka - opłata 20,-zł/doba. Opłata za garaż - 
20,-zł/doba. Opłata za małe zwierzęta domowe - opłata 35,-zł/doba. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ANTAŁÓWKA

POLANT

“ANTAŁÓWKA ”
16.01- 

26.02.23 
min.  5 nocy

26.02-
26.03.23 

min. 2 noce

26.03-27.04.23, 
05.05-24.06.23 

min. 2 noce

DOR/2/2P 356 342 227/1P
DOR/1/2P 508 --- ---

DOR/ST2/2P 403 378 281/1P
DOR/ST3/2P 359 339 249/1P

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/zakopane/antalowka-termy-and-med.html
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stolica polskich Tatr, miejscowość niewymagająca rekomendacji. Wspa-
niałe miejsce do uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej.
Liczne wyciągi (m.in. centra narciarskie Nosal, Kasprowy Wierch, Guba-
łówka, Butorowy Wierch, Wielka Krokiew) i znakomite trasy narciarskie 
cieszą się ogromnym powodzeniem turystów aktywnie spędzających 
swój wolny czas.
Kolej linowa na Kasprowy Wierch, kolejka szynowa na Gubałówkę, san-
ny, ogniska góralskie, przejażdżki dorożkami, muzea oraz wiele innych 
atrakcji można znaleźć tu „pod Giewontem”.

ZAKOPANE
 


