
PO
LSKA

14

Zobacz
oferty z:

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SK

CZ

PL

„RyterSKI”   
RYTRO
Ośrodek Rekreacyjny położony w Popradzkim Parku Krajobrazowym, 50 
m od stoku z którym jest wspólnym kompleksem.. 
Zakwaterowanie: posiada 44 pokoje (110 miejsc noclegowych) w 
pokojach 1,2,3,4 – osobowych niektóre z możliwością dostawki, 4 
osobowych apartamentach rodzinnych oraz pokojach typu studio. 
Pokoje dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Do dyspozycji Gosci: Rogasiowa Gospoda, parking, WiFi, narciar-
nia,  sala zabaw dla dzieci, stół do ping – ponga, siłownia, STREFA 
SPA (baza zabiegowa, jacuzzi, sauna sucha, fitobeczki). Możliwość 
wypożyczenia suszarki do włosów, czajnika elektrycznego, deski do 
prasowania z żelazkiem.
W cenie każdego pobytu: Wifi, parking, dostęp do sali zabaw, siłow-
ni, tenisa stołowego, w okresie zimowym dostęp do narciarni.
W cenie pakietu FERIE: 6 nocy od niedzieli do soboty, 2 posił-
ki dziennie, grzaniec na powitanie, 6 całodniowych skipassów na 
wszystkie trasy stoku Ryterski Raj – zamienne na vouchery SPA, kulig 
z ogniskiem, góralskie biesiadowanie przy muzyce na żywo, 1 vo-
ucher SPA o wartości 50,-zł/pokój, rytuał cedrowy oraz masaż wibra-
cyjny Vitberga/1 x pokój.
W cenie pobytu ROMANTYCZNEGO: 2 noce, 2 posilki dziennie 
(śniadania bufetowe, kolacje przy świecach, butelka wina w pokoju, 
pakiet zabiegów SPA - peeling całego ciała dla niej, masaż relaksa-
cyjny pleców dla niego, seans w saunie suchej i jacuzzi dla dwojga, 
rytuał cedrowy w fitobeczkach dla dwojga.
Informacje dodatkowe: Możliwość skorzystania z diety wegetariań-
skiej oraz wegańskiej. Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów, 
skorzystania z kortów i hali tenisowej oraz rolkowiska (za dodatkową 
opłatą).  Dzieci do lat 2 bezpłatnie – bez świadczeń. Obiekt akceptuje 
zwierzęta za dodatkową opłatą.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
RYTERSKI 

RAJ

POLRYT

“RYTERSKI RAJ” 
CENA ZA 1 NOC

29.01-11.02.23, 
19-25.02.23 FERIE 

6 nocy nd-sb

DOR/2/2P 445
DZ (2-11)/DOS/2P 282

ceny podane w PLN

“RYTERSKI RAJ” 
CENA ZA 1 NOC

03.01-08.02.23, 
18.02-27.04.23 

ROMANTYCZNY 
2 noce

DOR/2/2P 248
DOR/2 DELUX/2P 299

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/rytro/ryterski-osrodek-rekreacyjny.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


