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Hotel „PERŁA POŁUDNIA”*** SPA 
RYTRO

komfortowy hotel w Dolinie Roztoki na obszarze Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego, leży przy stoku narciarskim.
Zakwaterowanie: 181 miejsc w nowocześnie urządzonych poko-
jach 1, 2, 3 - osobowych i oraz pokojach studio i LUX – za dopłatą. 
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, WC, radio, TV sat, telefon, bal-
kon z widokiem na otaczające góry. Dostawka w zależności od poko-
ju – łóżko pojedyncze lub rozkładana sofa. 
Do dyspozycji gości: kryty basen, sauna, solarium, grota solna, Cen-
trum SPA & Wellness, kort tenisowy, sala zabaw dla najmłodszych, 
hala sportowa, siłownia, sala projekcyjna, tenis stołowy, bilard, ka-
wiarnia, restauracja, Lobby Bar, dyskoteka, profesjonalna sala kon-
ferencyjna, miejsce na grill/ognisko, parking, przechowalnia sprzętu 
sportowego.
W cenie każdego pobytu: pełnowymiarowa kryta pływalnia - 5 to-
rów oraz sauna sucha przy basenie, siłownia/sala fitness, dozorowa-
ny parking, dostęp do Internetu bezprzewodowego. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 – bez świadczeń - GRATIS. 
Doba hotelowa 16.00 – 12.00. Dopłata do pobytu psa/kota: 40 zł/
doba. Zniżka dla dziecka przy zakwaterowaniu w jednym pokoju z 
dwoma pełnopłatnymi opiekunami. Na basenie wymagane czepki. 
Taksa klimatyczna płatna dodatkowo przy zameldowaniu.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLPERR

„PERŁA 
POŁUDNIA” 

CENA ZA 1 NOC 

14.01-
11.02.23 

min. 3 noce

11-26.02.23 
7 nocy

26.02-07.04.23, 
10-28.04.23, 

03.05-07.06.23, 
10.09-21.12.23 

min. 3 noce 

10.06-10.09.23, 
min 5 nocy 

DOR/2,3/2P 410 456 194/1P
DZ(3-10)/DOS/2P 213 216 117/1P

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PERŁA 
POŁUDNIA

http://www.karpatia.pl/rytro/perla-poludnia-spa-hotel-.html
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mała miejscowość wypoczynkowa w Beskidzie Sądeckim położona nad 
Popradem w malowniczej Dolinie Roztoki, na trasie z Nowego Sącza do 
Piwnicznej.
Nad miejscowością górują ruiny zamku z XIII w.
Od grudnia 2005 r. do dyspozycji dla narciarzy nowoczesna, czterooso-
bowa kolej krzesełkowa, wyciąg orczykowy dla początkujących, wy-
ciąg „dywanowy” dla dzieci, trasy narciarskie z systemem sztucznego 
naśnieżania oraz oświetlenia, 2 kilometrowa pętla do biegów narciar-
skich, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego wraz z punktem serwiso-
wym, szkoła narciarska wraz ze szkółką dla dzieci oraz szkoła jazdy na 
snowboardzie.

RYTRO


