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Hotel „SOLAR MEDICAL SPA” **** 
SZCZAWNICA
położony w samym sercu Szczawnicy, wśród zieleni parku uzdrowisko-
wego, ok. 200 m od centrum Szczawnicy i wyciągu krzesełkowego na 
Palenicę.
Zakwaterowanie: komfortowe pokoje 1, 2 osobowe, pokoje typu 
studio oraz klimatyzowane pokoje LUX i apartamenty. Możliowść do-
stawki w pokojach 2 osobowych standard, LUX i studio LUX w formie 
stałej rozkładanej sofy. Wszystkie z łazienkami, suszarką do włosów, 
TV SAT, lodówką, sejfem, dostępem do Internetu. 
Do dyspozycji gości: Park Wodny, MEDICAL SPA z gabinetem me-
dycyny estetycznej oraz centrum rehabilitacji, konsultacje lekarzy 
specjalistów z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej, pediatrii 
oraz medycyny estetycznej, zabiegi na ciało, zabiegi kosmetyczne, 
masaże, kąpiele; hotelowe restauracje: Zielona i Miodowa, kawiarnia 
z drink-barem, pokój zabaw dla dzieci, plac zabaw dla dzieci oraz ani-
macje w sezonie letnim, parking niestrzeżony, monitorowany. 
W cenie każdego pobytu: nielimitowane korzystanie z Parku Wod-
nego (basen, sauny, jacuzzi), parking niestrzeżony, monitorowany, 
internet Wifi. 
Informacje dodatkowe: Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Dopłata do 
pokoju 2 osobowego LUX – 40,-zł/noc. 1 dziecko do 3 lat w pokoju 
rodziców bez świadczeń – GRATIS. Opłata klimatyczna 3zł/os./doba 
– płatna w hotelu.  Śniadania w formie bufetu. Możliwość wypoży-
czenia łóżeczka turystycznego 30 zł/doba. W przypadku pobytów ze 
śniadaniami – możliwość wykupienia obiadokolacji – 70 zł/doba/oso-
ba. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
SOLAR SPA

POLSOLAR

“SOLAR  
MEDICAL SPA” 

CENA ZA 1 NOC

13.01-28.02.23 
7 nocy

DOR/2/1P 366/2P
DOR/DOS/1P 292/2P

DZ(3-10)/DOS/1P 194/2P
DOR,DZ/studio4LUX/1P 316/2P

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/szczawnica/solar-medical-spa-hotel-.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


