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Pensjonat „POD SAMOWAREM”
TYLICZ 
położony w otoczeniu lasu, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Do cen-
trum Krynicy Zdrój – ok. 4 km, w zimie ok. 500 m do najbliższych wycią-
gów (Master Ski, Tylicz Ski), stacja narciarska Tylicz – ok. 1,5 km, ok. 6 km 
do kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką lub na Słotwiny (ścieżka w 
koronach drzew, w zimie ski centrum).
Zakwaterowanie: 24 pokoje o zróżnicowanym standardzie, wszyst-
kie to komfortowe, jasne pomieszczenia, wyposażone w meble z 
ciemnego drewna, zestaw do parzenia herbaty, lodówkę, TV, łazien-
kę z prysznicem, dostęp do Internetu. Pokoje 1 os., 2 os. standard i 
2 os. premium (o większej powierzchni, za dopłatą), 3 os.studio, 4 
osobowe standard (4 łóżka) i family (dla dzieci łóżko piętrowe), apar-
tament 4-6 os. – 2 sypialnie 2 osobowe + salon z rozkładaną kanapą. 
W większości pokoi możliwa dostawka dla dodatkowej osoby (rozkła-
dane łóżko polowe).
Do dyspozycji Gości: restauracja, w której serwowane są regionalne 
potrawy, Strefa Relaksu z sauna fińską, jacuzzi oraz wanną z przeciw-
prądem dla 6-8 osób (strefa dodatkowo płatna), przestronny taras 
wypoczynkowy, parking monitorowany - bezpłatny, pokój zabaw dla 
dzieci, plac zabaw, strefa gier (bilard, ping pong, cymber gaj, piłka-
rzyki), przechowalnia sprzętu sportowego/narciarskiego. 
W cenie każdego pobytu: sala zabaw, sala gier (bilard, piłkarzyki, 
ping-pong, cymbergaj), gry planszowe, szachy, książki, w pokoju 
uzdrowiskowa woda mineralna, WiFi, mini siłownia, parking; zimą – 
sanki oraz jabłuszka dla dzieci, rabaty na stoki Tylicz SKI i Mster SKI, 
przechowalnia sprzętu narciarskiego.  
W cenie pobytu NARTY: 1 noc, śniadanie w dniu przyjazdu, prze-
chowanie bagażu do godziny 12:00, samodzielne zameldowanie w 
pokoju od godz. 12:00 lub przeniesienie bagażu do pokoju przez 
obsługę, obiadokolacja w godz. 16:00-18:00, 1 nocleg, śniadanie w 
dniu wyjazdu, wymeldowanie z pokoju do godz. 14:00, przechowa-
nie bagażu od wymeldowania  aż do wyjazdu, obiadokolacja w dniu 
wyjazdu w godz. 16:00-18:00.
Informacje dodatkowe: Jedno dziecko do 3 lat bez świadczeń - GRATIS, 
możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka – 49,-zł/noc, dzieci do 12 
lat ze zniżką wg cennika. Skrócenie pobytu pakietowego lub niewyko-
rzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie powoduje zwrotu kosztu tych 
świadczeń. Taksa klimatyczna płatna na miejscu dodatkowo – ok. 2,-zł/
os./dzień. Opłata za psa/kota - 40 zł/doba.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

POD 
SAMOWAREM

POLSAM

„POD SAMOWAREM” 
CENA ZA 1 NOC

15.01-26.02.23 
min. 3 noce

15.01-05.03.23 
NARTY 1 noc

DOR/2/2P 227 372
DOR,DZ/4family/2P 207 ---

DZ(3-12)/DOS/2P 185 ---
DOR/DOS/2P 206 ---

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tylicz/pod-samowarem-pensjonat1.html
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Mała, malownicza miejscowość turystyczna w Beskidzie Sądeckim, w otu-
linie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, bogata głownie w walory przy-
rodnicze oraz doskonałe warunki klimatyczne, źródła wód mineralnych, 
położona w odległości ok. 6 km od Krynicy Zdrój, doskonałe miejsce na ro-
dzinny wypoczynek, dla osób szukających ciszy, spokoju, kontaktu z naturą 
oraz dla amatorów aktywnego wypoczynku.
Zima: stacja narciarska TYLICZ.ski, oraz mniejsze wyciągi narciarskie, tra-
sy biegowe, wypożyczalnie sprzętu, szkoły narciarskie, park dla skuterów 
śnieżnych.
Lato: zabytki (m.in. Rynek, cerkiew, kościół), Muzeum Dziejów Tylicza, szlaki 
piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, quest – wyprawa od-
krywców, stadnina koni FARMA LAMA wraz z mini-zoo, tor gokartowy, ba-
sen letni.

TYLICZ


