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Hotel „KARINO” SPA  
POLAŃCZYK
nowo rozbudowany obiekt położony 4 km od Jeziora Solińskiego w 
miejscowości Berezka. Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 os. z możliwością 
dostawki oraz 2 osobowe LUX, z łazienkami i TV. 
Do dyspozycji gości: stylowa restauracja, nowoczesne SPA & WELL-
NESS: basen z atrakcjami wodnymi i brodzikiem dla dzieci oraz kom-
pleksem saun (sucha, łaźnia parowa, laconium, strefa schładzania), 
ekskluzywne zabiegi na twarz i ciało, jacuzzi, gabinet kosmetyczny, 
gabinet masażu, manicure i pedicure, prysznic vichy, pokój relaksu, 
sala konferencyjna do 200 osób pub (piłkarzyki, stół do bilarda, stół 
do tenisa, cymbergaj). 
W cenie każdego pobytu: dostęp do strefy SPA: basen, jacuzzi, sau-
na sucha oraz sauna parowa, internet wi-fi, monitorowany parking. 
Informacja dodatkowa: Dzieci do 5 lat bez świadczeń – 25zł/doba, 
przy pobycie z 2 posiłkami dziennie. Możliwość zorganizowania np. 
biesiad regionalnych, ognisk, przejażdżek quadem, autem tereno-
wym, wozami traperskimi, przejażdżek konnych (własna stadnina ra-
sowych koni – Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej), wędkowania 
nad jeziorem Solińskim i rzece San, rejsów statkiem, spływów ponto-
nem, wycieczek rowerowych, paintball’a, warsztatów garncarskich, a 
zimą – kuligów, przejażdżek na skuterach śnieżnych, jazdy na nartach 
- wyciąg narciarski 14 km od pensjonatu. Opłata za zwierzęta – 30,-zł/
noc. PAKIETY SPA – informacja w biurze. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KARINO

POLKARP

„KARINO” 
CENA ZA 1 NOC

15.01-28.02.23 
min. 2 noce

DOR/2/2P 342
DZ(5-12)/DOS/2P 192

DZ(12-16)/DOS/2P 228
DOR/1/2P --

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/polanczyk/karino-spa-hotel.html
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miejscowość wypoczynkowa o statusie uzdrowiska położona nad Zale-
wem Solińskim.
Pobyt w tych okolicach ze względu na swoisty mikroklimat zalecany jest 
dla osób cierpiących na choroby dróg oddechowych z astmą oskrze-
lową włącznie, wyczerpanie psychonerwowe, choroby reumatyczne, 
gośćcowe, bóle kręgosłupa, nerwobóle, nadciśnienie.
W odległości ok. 5 km – Solina gdzie znajduje się najwyższa w Polsce 
zapora wodna.

POLAŃCZYK


