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CWiR „RYSY” 
BUKOWINA TATRZAŃSKA 
nowoczesne i największe centrum rekreacyjno-wypoczynkowe w Buko-
winie położone na tzw. „Wysokim Wierchu”, ok. 1km od basenów ter-
malnych
Zakwaterowanie: Obiekt posiada 160 miejsc noclegowych w poko-
jach: 1 osobowych /bez widoku na góry/, 2 osobowych /standard, 
komfort oraz plus/, 3 osobowych studio komfort oraz apartamencie 
dla 4 osób.
Do dyspozycji Gości: kawiarnia, sala konferencyjna, kryty basen, si-
łownia, sauna, jacuzzi, bilard, parking, stół do tenisa, gabinet masażu, 
część rehabilitacyjna, siłownia, kącik dla dzieci, WiFi. Obiekt posiada 
2 stacje do ładowania samochodów elektrycznych.
W cenie pobytu: korzystanie z basenu (czynny w godz. 16-21.00) 
oraz siłowni, dostęp do Internetu, tenis stołowy. 
Informacje dodatkowe: Łóżeczko dla dziecka 20,-zł/noc. Obiekt 
akceptuje zwierzęta 30 zł/doba. Parking – 15,-zł/doba. Dostawka dla 
dziecka, dorosłego – łóżko polowe, pół porcji wyżywienia. Dzieci do 
3 lat na wspólnym spaniu – pół porcji wyżywienia. Dzieci do 3 lat bez 
świadczeń - bezpłatnie.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLRYS

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

RYSY

„RYSY” 
CENA ZA 1 NOC

26.02-12.03.23 
min. 2 noce

12.01-26.02.23 
min. 4 noce

DOR/2/2P 254 284
DOR/2PLUS/2P 298 334

DZ (3-10)/DOS/2P 173 198
DOR/1/2P 265 296

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/bukowina-tatrzanska/rysy-centrum-wypoczynku-i-rekreacji.html
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miejscowość położona ok. 10 km od przejścia granicznego na Słowację 
– Łysa Polana, doskonale rozwinięta baza turystyczna, bliskość gór w 
połączeniu z jednym z najnowocześniejszych w Europie i największym 
w Polsce kompleksem wodnym (TERMA BUKOWINA) pozwolą wszyst-
kim aktywnie wypoczywać przez cały rok.
W gminie jest 31 wyciągów narciarskich, z tego większość oświetlonych 
z dobrze rozwiniętą gastronomią, wypożyczalniami sprzętu turystycz-
nego (narty, rowery górskie), szkółkami narciarskimi.

BUKOWINA TATRZAŃSKA 


