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Hotel „WIERCHOMLA SKI&SPA RESORT” 
PIWNICZNA ZDRÓJ 

obiekt położony 800 metrów od Stacji Narciarskiej Dwie Doliny Muszyna 
– Wierchomla.
Zakwaterowanie:  pokoje 1-, 2- osobowe z możliwością dostawki, 
pokoje typu studio, apartamenty z aneksem kuchennym oraz domki. 
Hotel posiada dwa pokoje przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych ruchowo.
Do dyspozycji Gości: Restauracja Tysina, Lobby Bar, Smooth Jazz 
Cafe, Dyskoteka Kamieniołom, STREFA WELLNESS (basen kryty z bro-
dzikiem, sauna sucha i na podczerwień, łaźnia parowa, jacuzzi, becz-
ka kambala, natrysk płaszczowy, siłownia). 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z hotelowej STREFY WELNESS, 
parking, dostęp do Internetu.
W cenie pobytu FERIE: śniadania, obiadokolacje w formie szwedz-
kiego bufetu w tym wtorkowa obiadokolacja regionalna inspirowana 
kuchnią Czarnych Górali, ski-bus w godzinach przed i po południo-
wych (wyjazd na stok i powrót), przechowalnia sprzętu narciarskiego, 
relaks bez limitu w strefie wellness (basen kryty z brodzikiem, sau-
na sucha i na podczerwień, łaźnia parowa, jacuzzi, beczka kambala, 
natrysk płaszczowy, siłownia), bezpłatny parking, pakiet atrakcji wg 
„Hotelowego tygodnika atrakcji”, dla dzieci: zajęcia w Klubie Koziołka 
Wierchołka, kreatywne zajęcia plastyczne oraz darmowy kurs jazdy 
na nartach - obejmuje 6 godzin jazdy, po jednej godzinie każdego 
dnia od godziny 10.00 - karnet narciarski płatny dodatkowo.
Informacje dodatkowe: Dziecko do lat 4 Gratis. Obiekt nie akceptuje 
pobytów ze zwierzętami.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SKI&SPA

POLSKI

„WIERCHOMLA 
SKI&SPA RESORT”

14.01-
11.02.23 

FERIE 
7 nocy

11-
18.02.23 

FERIE 
7 nocy

18-
25.02.23 

FERIE 
7 nocy

25.02-
24.03.23 

min. 3 noce

DOR/2/2P 352 399 366 310
DZ(4-12 )/DOS/2P 146 160 152 160

DOR/DOS/2P 228 235 231 208
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/wierchomla/wierchomla-skiandspa-resort-hotel.html
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miejscowość uzdrowiskowa w Beskidzie Sądeckim, leżąca w Dolinie Po-
pradu. Z Piwnicznej Zdroju – ok. 5 km do przejścia granicznego na Sło-
wację w Mniszku.
Zabytkowe centrum miejscowości, pijalnia wód mineralnych oraz do-
godne tereny do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.
Atrakcją regionu jest spływ łodziami „Doliną Popradu”.

WIERCHOMLA MAŁA – miejscowość turystyczna w Popradzkim Parku 
Krajobrazowym, w gminie Piwniczna Zdrój, położona pomiędzy Muszy-
ną a Piwniczną Zdrój. Na terenie miejscowości mieści się nowoczesna 
stacja narciarska z 10 wyciągami, w tym najdłuższym w Polsce wycią-
giem krzesełkowym – czynnym także latem. 
Atrakcje turystyczne: połemkowskie chaty, źródełka, jaskinie, pola do 
gry w paintball, skałki do wspinania, szlaki turystyczne piesze i rowero-
we, basen kryty, park linowy, bacówka nad Wierchomlą, schronisko na 
Hali Łabowskiej.

PIWNICZNA ZDRÓJ


