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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”.
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 „DAFNE” 
ZAKOPANE
ośrodek wczasowy MSWiA położony vis-a-vis AQUAPARKU na Antałów-
ce, blisko centrum Zakopanego (ok. 700 metrów od Krupówek), ok. 5 
minut (350 metrów) od dworca PKP i PKS. Kompleks składa się z trzech 
budynków położonych obok siebie.
Dafne II 150 miejsc w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych z łazienką, TV 
Sat, czajnikiem bezprzewodowym oraz w 4 osobowych studiach ro-
dzinnych. Większość pokoi z balkonem i pięknym widokiem na góry. 
W budynku znajduje się duża jadalnia, sala konferencyjna, pokój za-
baw dla dzieci oraz wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Przed bu-
dynkiem mały plac zabaw dla dzieci. W ośrodku dostępny jest bez-
płatnie Internet bezprzewodowy. 
Dafne III 14 miejsc noclegowych w czterech 2 osobowych  aparta-
mentach: sypialnia + pokój dzienny z TV Sat, lodówką, czajnikiem 
bezprzewodowym, z łazienką oraz jednym 4 osobowym apartamen-
cie z dwoma sypialniami 2 os. W budynku znajduje się salka konfe-
rencyjna na ok. 30 osób. W apartamentach dostępny jest bezpłatny 
Internet bezprzewodowy. W budynku znajduje się kawiarnia. 
Dafne IV posiada 55 miejsc noclegowych w studiach 3, 4 i 5 osobo-
wych (2 pokoje ze wspólnym przedpokojem i łazienką). Każdy pokój 
z TV Sat, czajnik bezprzewodowym.  Pokoje, w studiach, są nieprze-
chodnie, każdy osobno zamykany. W budynku znajduje się tenis sto-
łowy oraz salka konferencyjna na ok. 30 os. 
Do dyspozycji gości: sala konferencyjna, szkoleniowa, bankietowa, 
wypożyczalnia rowerów, drink bar, kiosk z gazetami, dozorowane 
miejsca parkingowe, sala zabaw dla dzieci, prasowalnie, internet. Wi-Fi
W cenie każdego pobytu: Wifi i parking. 
Informacje dodatkowe: śniadania w formie bufetu. Dziecko do lat 3 
przy 2 pełnopłatnych osobach GRATIS.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DAFNE

POLDAF

„DAFNE” 
CENA ZA 1 NOC

04.05-15.06.22 
19.06-24.06.22 

min. 3 noce 

15-19.06.22 
min. 4 noce

DOR/2,3/2P 165/1P 234
DZ(3-10)/2,3/2P 110/1P 165

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/zakopane/dafne-osrodek-szkoleniowo---wypoczynkowy.html

