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Willa „POKUSA” 
SZCZAWNICA

Willa Pokusa oraz Pokusa I to architektonicznie dwa odrębne obiekty, 
nawiązujące stylem do XIX w. zabudowy uzdrowiska, znajdują się w 
centrum Szczawnicy, przy głównym deptaku, otoczone parkiem zdrojo-
wym, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Przyrodoleczniczego i pijal-
ni wód mineralnych. „Willa Pokusa” 
Zakwaterowanie: posiada 14 pokoi: 2, 3, 4 os. niektóre z możliwo-
ścią dostawki, komfortowo wyposażone z TV LDC, lodówką oraz czaj-
nikiem. 
Do dyspozycji Gości: restauracja z ogrodem letnim, klimatyzowana 
kawiarenka, zmknięty plac zabaw z trampoliną, bezpłatny monitoro-
wany parking.
W cenie pobytu: Wifi i parking.
Informacje dodatkowe: Możliwość zabrania zwierząt domowych 
– opłata ok. 45-zł/doba. Dzieci do 3 lat – bez świadczeń – GRATIS. 
Dzieci 3-12 lat – przy dwóch pełnopłatnych osobach w pokoju – zniż-
ka. W przypadku pobytów ze śniadaniami - możliwość dokupienia 
obiadokolacji: 40,-zł/os./dzień. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo 
na miejscu – ok. 3,-zł/os./dzień. Parking bezpłatny, monitorowany.

SPRAWDŹ 
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POLPOK

“POKUSA” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-26.02.23 
7 nocy

DOR/2,3/2P 240
DZ(3-12)/DOS/2P 207

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/szczawnica/pokusa-willa.html
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znane uzdrowisko (150 lat tradycji) i stacja klimatyczna u stóp Pienin.
Leczy się tu głównie choroby dróg oddechowych. Znajdą tu Państwo 
swoisty mikroklimat, malowniczy górski krajobraz, bukowe, jodłowe i 
modrzewiowe lasy oraz wody mineralne.
W pobliżu Pieniński Park Narodowy, trasa spacerowa na terenie parku, 
oraz liczne szlaki turystyczne, np. na Trzy Korony.
W centrum uzdrowiska znajduje się kolejka krzesełkowa na Palenicę, a 
na szczycie można skorzystać ze zjeżdżalni grawitacyjnej. W Szczawnicy 
znajduje się również przystań spływu przełomem Dunajca (Sromowce – 
Kąty – Szczawnica; Szczawnica – Krościenko), przejście graniczne ze Sło-
wacją – piesze i rowerowe. 

SZCZAWNICA


