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DOR
DOR/2
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DOS
DOR/DOS
DOR/DOS/2P

DZ
DZ<3 ...
DZ(3-12)
DZ(3-12)/2P
DZ(3-12)/DOS
DZ(3-12)/DOS/2P

0P
1P
2P
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1, 2, 3, 4, ...

APT
DOR/APT, 
DOR/APT4
APT2, APT4, APT6, ...
APT4/0P
BGW

- osoba dorosła
- osoba dorosła w pokoju 2-os. (lub ... osobowym)
- osoba dorosła w pokoju 2-osobowym, śniadanie 
i obiadokolacja

- dostawka
- osoba dorosła na dostawce
- osoba dorosła na dostawce, śniadanie i obiadokolacja

- dziecko
- dziecko do lat 3 (lub ... lat)
- dziecko od 3 do 12 lat
- dziecko 3-12 lat, śniadanie i obiadokolacja
- dziecko 3-12 lat na dostawce
- dziecko 3-12 lat na dostawce, śniadanie i obiadokolacja

- bez wyżywienia
- śniadanie
- 2 posiłki/ śniadanie i obiadokolacja
- pełne wyżywienie/ 3 posiłki/ śniadanie, obiad, kolacja

- pokój 1-, 2-, 3-, 4-, lub ... -osobowy

- apartament
- osoba dorosła w apartamencie, 
- osoba dorosła w apartamencie 4-osobowym
- apartament 2-, 4-, 6-osobowy
- apartament 4 osobowy bez wyżywienia
- bungalow

UWAGA:

Ceny podane są w PLN za 1 osobę i obejmują zwykle pobyt na 1 noc.
W tabelach cenowych lub w opisie obiektu w sekscji „Informacje dodat-
kowe” są także określone minimalne długości pobytu w danym okresie.
Długość pobytu możemy dostosować do Państwa potrzeb. 
Większość Hoteli/ Ośrodków ma podane ceny ORIENTACYJNE, każdo-
razowo do potwierdzenia przed dokonaniem rezerwacji. Taki sposób 
prezerntowania cen jest zależny od stanu dostępnych miejsc na dzień 
dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *

Wszyscy uczestnicy pobytów zagranicznych (Słowacja oraz Czechy)
ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
(Koszty leczenia do kwoty 20.000 €, Koszty ratownictwa 6.000 €, kosz-
ty następstw nieszczęśliwych wypadków NWI 15.000 zł, NWS 15.000 zł, 
bagaż podróżny 1000 zł).

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia narciarskiego/amator-
skiego uprawiania sportów (SIGNAL SKI: Sprzęt sporotowy -1.000 zł, 
OC–30.000 €, NWI - 15.000 zł, NWS - 15.000 zł, bagaż podróżny - 1.000 
zl) - 5,- zł/osoba/dzień; ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy 
– 3% wartości imprezy oraz gwarancji niezmienności ceny – 20 zł/oso-
ba/pobyt (bez względu na długość pobytu). 
Do wszystkich ubezpieczeń możliwa jest dopłata od ryzyk „covido-
wych”.

Parkingi monitorowane/ strzeżone/ niestrzeżone, taksy klimatyczne, 
wejścia na teren parków narodowych, atrakcji turystycznych regionu 
Klient opłaca dodatkowo na miejscu we własnym zakresie.

Opublikowane w katalogu informacje nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

COVID INFO!: wszystkie atrakcje na miejscu oraz udogodnienia w obiektach 
i skorzystanie z nich jest uzależnione od aktualnych obostrzeń pandemicz-
nych i przepisów dotyczacych Covid-19.
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•	 MIĘDZYZDROJE
•	 POBIEROWO
•	 NIECHORZE
•	 POGORZELICA
•	 MRZEŻYNO
•	 GRZYBOWO
•	 KOŁOBRZEG
•	 USTRONIE MORSKIE 
•	 ŁEBA
•	 MIELNO
•	 GĄSKI
•	 DĄBKI
•	 DARŁOWO/DARŁÓWKO
•	 JAROSŁAWIEC
•	 USTKA
•	 ROWY
•	 JASTRZĘBIA GÓRA
•	 GDAŃSK
•	 KRYNICA MORSKA
•	 WŁADYSŁAWOWO
•	 CHAŁUPY

•	 TYLICZ
•	 KRYNICA ZDRÓJ
•	 PIWNICZNA ZDRÓJ
•	 RYTRO
•	 SZCZAWNICA
•	 MURZASICHLE
•	 ZAKOPANE
•	 BUKOWINA TATRZAŃSKA 
•	 BIAŁKA TATRZAŃSKA
•	 RABKA ZDRÓJ 
•	 KORBIELÓW
•	 SZCZYRK
•	 WISŁA
•	 USTROŃ
•	 KARPACZ
•	 SZKLARSKA PORĘBA
•	 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
•	 LĄDEK ZDRÓJ
•	 DŁUGOPOLE ZDRÓJ
•	 DUSZNIKI ZDRÓJ

•	 KRYNICA ZDRÓJ
•	 PIWNICZNA ZDRÓJ
•	 SZCZAWNICA
•	 RABKA ZDRÓJ
•	 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
•	 LĄDEK ZDRÓJ
•	 DŁUGOPOLE ZDRÓJ
•	 DUSZNIKI ZDRÓJ
•	 KUDOWA ZDRÓJ
•	 POLANICA ZDRÓJ
•	 NAŁĘCZÓW
•	 CIECHOCINEK
•	 MIĘDZYZDROJE
•	 KOŁOBRZEG
•	 DĄBKI
•	 USTKA

•	 MIKOŁAJKI
•	 AUGUSTÓW
•	 MYCZKOWCE
•	 POLAŃCZYK
•	 USTRZYKI DOLNE

MORZE GÓRY / NARTY UZDROWISKA JEZIORA
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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
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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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klimat miasta spowodował, że nazwana została „Perłą Polskich Uzdrowisk”. 
Źródła wód mineralnych Krynicy wykorzystywane są do leczenia chorób 
układów: trawienia, moczowego, krążenia oraz przemiany materii. 
Krynica Zdrój dysponuje znakomitą bazą do uprawiania różnego rodzaju spor-
tów oraz turystyki: całoroczna hala ze sztucznym lodowiskiem, kolejka gondo-
lowa na Jaworzynę Krynicką, kolejka na Górę Parkową, słynny deptak z pijalnią 
leczniczych wód mineralnych (w której odbywają się sezonowe imprezy, np. kon-
certy) oraz mnóstwo kafejek i kawiarni, a także możliwość skorzystania z zabie-
gów leczniczych w licznych obiektach sanatoryjnych oraz domach zdrojowych. 
Krynica Zdrój leży na szlaku Cerkwi Łemkowskich, warto także odwiedzić 
muzea: Nikifora, Zabawek, Turystyki Górskiej. 
DLA NARCIARZY: kolejka gondolowa na JAWORZYNĘ KRYNICKĄ - 7 tras 
narciarskich o różnym stopniu trudności, o przepustowości  ok. 7500 osób/
godz., wszystkie trasy ratrakowane, z możliwością sztucznego zaśnie-
żania; AZOTY - 10 tras o różnej skali trudności, codziennie ratrakowane, 
sztucznie naśnieżane i oświetlone, nowoczesna 3-os. kolej krzesełkowa, 
kompleks wyciągów orczykowych, Baby Lift wraz z „Zimowym placem za-
baw - Kubuś-Ski”, Snowpark Azoty - profesjonalne skocznie, T-Box 6m, itp; 
SŁOTWINY - 9 wyciągów narciarskich,  kilkunastu tras o różnym poziomie 
trudności, wiele wypożyczalni i szkół narciarskich; HENRYK - w samym cen-
trum Krynicy, trasy umiarkowane pod względem  trudności, bardzo dobrze 
przygotowane i utrzymywane przez cały sezon zimowy, stok oświetlony 
czynny do późnych godzin wieczornych; TYLICZ - kolejka krzesełkowa o dł. 
750 m., 2 wyciągi orczykowe, wyciąg Baby Ski, 7 tras zmodernizowanych i 
niezwykle urozmaiconych o łącznej długości 5 km, ukształtowanie terenu 
umożliwia 11 różnych wariantów zjazdu ze szczytu Bradowca
W sezonie letnim: liczne szlaki turystyczne, sztuczny tor saneczkowy, jaz-
da konna (ujeżdżalnie poza uzdrowiskiem), baseny kąpielowe, korty teni-
sowe, trasy rowerowe, quady, Nordic Walking, Krynicki Park Linowy przy 
Jaworzynie Krynickiej, Spływy Pontonowe na rzece Poprad, Spływy Kajako-
we Doliną Popradu, rozgrywki paintball na przygotowanych arenach lub w 
dzikim terenie, Rajskie Ślizgawki na Górze Parkowej, możliwość uprawiania 
Windserfingu oraz Kitesurfingu nad jeziorem Klimkówka, tor gokartowy w 
Tyliczu. 

KRYNICA ZDRÓJ
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Hotel „KRYNICA” **** 
KRYNICA ZDRÓJ 
położony w centrum miejscowości, przy całorocznej krytej hali ze sztucz-
nym lodowiskiem oraz w pobliżu wyciągów narciarskich Henryk.
Zakwaterowanie: 147 komfortowych pokoi – 8 jednoosobowych 
(4 przystosowane dla osób niepełnosprawnycj), 119 pokoi 2 osobo-
wych, 11 pokoi 2 osobowych LUX (pokój dzienny oraz sypialnia) oraz 
8 apartamentów.
Do dyspozycji gości: Restauracja Różana, lobby bar Deja Vu, Klub U 
Stonsów, biesiadna Elbestówka, centrum konferencyjne, strefa SPA:  ga-
binet masażu, gabinet kosmetyczny, kryty basen z przeciwprądem, ja-
cuzzi, 2 sauny suche (sosnowa i cedrowa), łaźnię parową z aromaterapią, 
wypoczywalnię, fitness studio, udogodnienia dla dzieci (łóżeczko, pod-
grzewacz do butelek, nawilżacz powietrza, naczynia i sztućce dla dzieci, 
przewijak, elektroniczna niania, wanienka, specjalne menu dla dzieci, 
krzesełka dla dzieci, jednorazowe śliniaczki, sala zabaw, programy ani-
macyjne, opieka dla dzieci – Hotelowa Niania, plac zabaw dla dzieci. 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu, kompleksu saun 
oraz jacuzzi, fitness studio, Internet wi-fi, zniżki na wybrane usługi 
hotelowe oraz na gastronomię, możliwość wypożyczenia kijów do 
Nordic Walking, woda mineralna w pokoju.
W cenie pakietu FERIE: program animacyjny przeznaczony zarów-
no dla dzieci jak i dorosłych (zajecia z ciocią hotelową, warsztaty kre-
atywne dla dzieci i dorosłych), dyskoteka z DJ-em, spacery z prze-
wodnikiem po malowniczych zakątkach krynickiego uzdrowiska, dla 
młodych widzów wieczory Młodego Kinomana, przechowalnia nart.
Informacje dodatkowe: Dziecko do lat 4 przy 2 pełnopłatnych oso-
bach bez łóżka – gratis. Parking dodatkowo płatny 20 zł/doba. Doba 
hotelowa 16.00-12.00. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od 
stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ 
niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *

POLKRY

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KRYNICA

„KRYNICA” 
CENA ZA 1 NOC 

02.01-28.02.23 
FERIE 

min. 3 noce

DOR/2/2P 368
DOR/2 LUX/2P 436

DOR/DOS LUX/2P 325
DZ(4-12)/DOS LUX/2P 225

DOR/1/2P 516
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/krynica-zdroj/krynica-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
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Rezydencja „LEŚNY DWÓR” 
PIWNICZNA ZDRÓJ 

położony w malowniczej dzielnicy Piwnicznej Zdrój - Kosarzyskach, w do-
linie Potoku Czercz. 
Zakwaterowanie: 10 apartamentów 2 i 3 pokojowych dla 2-4 osób 
(sypialnia, łazienka, kuchnia lub aneks kuchenny) oraz 6 pokoi 2-oso-
bowych z łazienkami. Wszystkie apartamenty wyposażone są w 
wygodne łoża, komfortowe komplety wypoczynkowe, TV-SAT, mini 
barek, lodówkę, telefon oraz balkony. Obiekt jest idealnie przystoso-
wany do organizacji szkoleń, konferencji, narad, sympozjów i spotkań 
okazjonalnych. 
Do dyspozycji Gości: restauracja, drink - bar, kawiarnia regionalna, 
Aqualux, sauna fińska, mini siłownia, basen letni, wypożyczalnia ro-
werów górskich, quady, bezpłatny parking. W pobliżu: korty teniso-
we, wypożyczalnia kajaków, ścieżki spacerowe, rowerowe, możliwość 
jazdy konnej. 
Informacje dodatkowe: możliwość dokupienia obiadu lub obiado-
kolacji - 35,-zł/osoba/dzień lub kolacji w cenie 20,-zł/os./dzień.  Moż-
liwość zabrania małych zwierząt domowych - opłata 29,-zł/doba. 
Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis   

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

LEŚNY DWÓR

POLLES

http://www.karpatia.pl/piwniczna-zdroj/lesny-dwor-rezydencja.html
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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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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
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Hotel „PERŁA POŁUDNIA”*** SPA 
RYTRO

komfortowy hotel w Dolinie Roztoki na obszarze Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego, leży przy stoku narciarskim.
Zakwaterowanie: 181 miejsc w nowocześnie urządzonych poko-
jach 1, 2, 3 - osobowych i oraz pokojach studio i LUX – za dopłatą. 
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, WC, radio, TV sat, telefon, bal-
kon z widokiem na otaczające góry. Dostawka w zależności od poko-
ju – łóżko pojedyncze lub rozkładana sofa. 
Do dyspozycji gości: kryty basen, sauna, solarium, grota solna, Cen-
trum SPA & Wellness, kort tenisowy, sala zabaw dla najmłodszych, 
hala sportowa, siłownia, sala projekcyjna, tenis stołowy, bilard, ka-
wiarnia, restauracja, Lobby Bar, dyskoteka, profesjonalna sala kon-
ferencyjna, miejsce na grill/ognisko, parking, przechowalnia sprzętu 
sportowego.
W cenie każdego pobytu: pełnowymiarowa kryta pływalnia - 5 to-
rów oraz sauna sucha przy basenie, siłownia/sala fitness, dozorowa-
ny parking, dostęp do Internetu bezprzewodowego. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 – bez świadczeń - GRATIS. 
Doba hotelowa 16.00 – 12.00. Dopłata do pobytu psa/kota: 40 zł/
doba. Zniżka dla dziecka przy zakwaterowaniu w jednym pokoju z 
dwoma pełnopłatnymi opiekunami. Na basenie wymagane czepki. 
Taksa klimatyczna płatna dodatkowo przy zameldowaniu.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLPERR

„PERŁA 
POŁUDNIA” 

CENA ZA 1 NOC 

14.01-
11.02.23 

min. 3 noce

11-26.02.23 
7 nocy

26.02-07.04.23, 
10-28.04.23, 

03.05-07.06.23, 
10.09-21.12.23 

min. 3 noce 

10.06-10.09.23, 
min 5 nocy 

DOR/2,3/2P 410 456 194/1P
DZ(3-10)/DOS/2P 213 216 117/1P

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PERŁA 
POŁUDNIA

http://www.karpatia.pl/rytro/perla-poludnia-spa-hotel-.html
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„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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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
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Hotel SPA „BUDOWLANI” *** 
SZCZAWNICA
położony w części uzdrowiskowej Szczawnicy, na słonecznym południo-
wym stoku góry Bryjarka ze wspaniałym widokiem na Szczawnicę oraz 
Pieniny, w bezpośrednim sąsiedztwie Pijalni Wód Mineralnych. Połączenie 
komfortowego hotelu i  nowoczesnego sanatorium.
Zakwaterowanie: posiada 32 komfortowe pokoje 2 os  z możliwością 
jednej dostawki w formie rozkładanej sofy. Hotel stanowi część kom-
pleksu sanatoryjno – hotelowego z bogatym zapleczem rekreacyjnym. 
Pokoje  z łazienkami, TV sat, czajnikiem, lodówką, suszarka do włosów, 
sejfem i dostępem do internetu wi-fi.
Do dyspozycji gości: basen, sauna sucha i parowa, jacuzzi, nowoczesna 
baza zabiegowa umożliwia połączenie wypoczynku z odnową biolo-
giczną, klimatyzowana jadalnią na 200 miejsc (serwująca także potrawy 
kuchni polskiej, dietetyczne, wegetariańskie oraz potrawy regionalne; 
śniadania – bufet, pozostałe posiłki serwowane do stolika), kawiarnia – 
wieczorki taneczne. Możliwość wykupienia pobytów z zabiegami, od-
chudzających, SPA itp. 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu i tenisa stołowego. 
W cenie pobytu KURACYJNEGO: wstępna wizyta lekarska, 10 zabie-
gów zleconych przez lekarza (inhalacje i fizykoterapia), 3 masaże me-
chaniczne, 2 x masaże ręczne (15 min. każdy), 5 gimnastyk w basenie 
lub suchych. Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu a kończy 
śniadaniem w dniu wyjazdu. Zabiegi wykonywane są w dni powszednie, 
z wyjątkiem dni przyjazdu i wyjazdu.
Informacje dodatkowe: Obiekt nie akceptuje zwierząt. Dziecko do lat 3 
nocujące w łóżku z rodzicami bez świadczeń – bezpłatnie. W przypadku 
pobytów ze śniadaniem możliwość dokupienia obiadu lub kolacji – 40 
zł/osoba dorosła lub 30 zł/dziecko do lat 7, obiadokolacji – 45 zł/osoba 
dorosła lub 35 zł/dziecko do lat 7. Opłata za parking: 5,-zł/noc. Pobyty – 7 
nocy niedziela-niedziela. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BUDOWLANI

POLBUD

http://www.karpatia.pl/szczawnica/budowlani-sanatorium-i-hotel-spa.html
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Sanatorium „BUDOWLANI” *** 
SZCZAWNICA
położony w części uzdrowiskowej Szczawnicy, na słonecznym południo-
wym stoku góry Bryjarka ze wspaniałym widokiem na Szczawnicę oraz 
Pieniny, w bezpośrednim sąsiedztwie Pijalni Wód Mineralnych. Połącze-
nie komfortowego hotelu i  nowoczesnego sanatorium..
Zakwaterowanie: W części sanatoryjnej – pokoje 1, 2 os. standard 
oraz apartamenty o podwyższonym standardzie hotelowym – na za-
pytanie, za dopłatą. W większości pokoi możliwa 1 dostawka.
Do dyspozycji gości: basen, sauna sucha i parowa, jacuzzi, nowo-
czesna baza zabiegowa umożliwia połączenie wypoczynku z od-
nową biologiczną, klimatyzowana jadalnią na 200 miejsc (serwują-
ca także potrawy kuchni polskiej, dietetyczne, wegetariańskie oraz 
potrawy regionalne; śniadania – bufet, pozostałe posiłki serwowane 
do stolika), kawiarnia – wieczorki taneczne. Możliwość wykupienia 
pobytów z zabiegami, odchudzających, SPA itp. 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu i tenisa stołowego. 
W cenie pobytu KURACYJNEGO: wstępna wizyta lekarska, 10 za-
biegów zleconych przez lekarza (inhalacje i fizykoterapia), 3 masaże 
mechaniczne, 2 x masaże ręczne (15 min. każdy), 5 gimnastyk w ba-
senie lub suchych. Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu 
a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. Zabiegi wykonywane są w dni 
powszednie, z wyjątkiem dni przyjazdu i wyjazdu.
Informacje dodatkowe: Obiekt nie akceptuje zwierząt. Dziecko do 
lat 3 nocujące w łóżku z rodzicami bez świadczeń – bezpłatnie. W 
przypadku pobytów ze śniadaniem możliwość dokupienia obiadu 
lub kolacji – 40 zł/osoba dorosła lub 30 zł/dziecko do lat 7, obiado-
kolacji – 45 zł/osoba dorosła lub 35 zł/dziecko do lat 7. Opłata za par-
king: 5,-zł/noc. Pobyty – 7 nocy niedziela-niedziela. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BUDOWLANI

POLBUDS

http://www.karpatia.pl/szczawnica/budowlani-sanatorium-i-hotel-spa.html
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Willa „POKUSA” 
SZCZAWNICA

Willa Pokusa oraz Pokusa I to architektonicznie dwa odrębne obiekty, 
nawiązujące stylem do XIX w. zabudowy uzdrowiska, znajdują się w 
centrum Szczawnicy, przy głównym deptaku, otoczone parkiem zdrojo-
wym, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Przyrodoleczniczego i pijal-
ni wód mineralnych. „Willa Pokusa” 
Zakwaterowanie: posiada 14 pokoi: 2, 3, 4 os. niektóre z możliwo-
ścią dostawki, komfortowo wyposażone z TV LDC, lodówką oraz czaj-
nikiem. 
Do dyspozycji Gości: restauracja z ogrodem letnim, klimatyzowana 
kawiarenka, zmknięty plac zabaw z trampoliną, bezpłatny monitoro-
wany parking.
W cenie pobytu: Wifi i parking.
Informacje dodatkowe: Możliwość zabrania zwierząt domowych 
– opłata ok. 45-zł/doba. Dzieci do 3 lat – bez świadczeń – GRATIS. 
Dzieci 3-12 lat – przy dwóch pełnopłatnych osobach w pokoju – zniż-
ka. W przypadku pobytów ze śniadaniami - możliwość dokupienia 
obiadokolacji: 40,-zł/os./dzień. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo 
na miejscu – ok. 3,-zł/os./dzień. Parking bezpłatny, monitorowany.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

POKUSA

POLPOK

“POKUSA” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-26.02.23 
7 nocy

DOR/2,3/2P 240
DZ(3-12)/DOS/2P 207

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/szczawnica/pokusa-willa.html
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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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Hotel „NAWIGATOR” *** 
SZCZAWNICA
położony w samym sercu pienińskiego Uzdrowiska, jest doskonałym 
miejscem zarówno dla osób pragnących połączyć pracę z wypoczynkiem 
jak również dla osób lubiących aktywne formy spędzania czasu. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, TV oraz 
apartamenty za dopłata na zapytanie. 
Do dyspozycji gości: fitness, restauracja, kafejka internetowa, Lobby 
Bar, 4 sale konferencyjne, winda, wypożyczalnia kijów do Nordic Wal-
king, sala bilardowa, hotelowy bar, pokój zabaw dla dzieci, gabinet 
masażu relaksacyjno-leczniczego, Internet bezprzewodowy, parking 
monitorowany, niestrzeżony – bezpłatnie, zadaszone miejsca na grill 
lub ognisko. 
W cenie każdego pobytu: fitness, kafejka internetowa, WiFi na tere-
nie recepcji i restauracji, parking monitorowany niestrzeżony, pokój 
zabaw dla dzieci. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bezpłatnie. Hotel nie przyj-
muje zwierząt. Możliwość dokupienia dodatkowych posiłków: obiad 
– 38,-zł/os./dzień, kolacja 38,-zł/os./dzień lub obiadokolacja – 55,-zł/
os./dzień.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
NAWGATOR

POLNAW

http://www.karpatia.pl/szczawnica/nawigator-hotel-.html
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Ośrodek „POLARIS”  
SZCZAWNICA

położony w centrum miejscowości – 50 m od deptaka oraz pijalni wód 
mineralnych, w odległości 500 m od wyciągu krzesełkowego na Palenicę. 
Zakwaterowanie: pokoje 2-, 3-, 4- osobowe, aparatmanty oraz po-
koje rodzinne z łazienkami i balkonami z widokiem na góry i na cen-
trum zdrojowe. Wyposażone w lodówkę. 
Do dyspozycji Gości: parking oraz garaże, WiFi, sala TV z progra-
mem satelitarnym, plac zabaw dla dzieci, taras do opalania, miejsce 
na grillowanie, miejsce do przechowywania rowerów, ogólnodo-
stępny czajnik, żelazko oraz deska do prasowania. 
W cenie każdego pobytu: bezpłatny Internet WI-FI, możliwość ko-
rzystania z biblioteczki i kolorowej prasy. 
Dodatkowe informacje: Dziecko do 3 lat bez świadczeń GRATIS. 
Możliwość wypożyczenia łóżeczka  z pościelą 20 zł/doba.  
śniadania w formie bufetu, płatne dodatkowo: parking – 9 zł/doba 
oraz garaż 12 zł/doba. Obiekt akceptuje zwierzęta: małe – 20 zł/doba, 
duże 40 zł/doba. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

POLARIS

POLPOLS

http://www.karpatia.pl/szczawnica/polaris.html
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wieś położona u podnóża Tatr pomiędzy Zakopanem a Bukowiną Ta-
trzańską, na wysokości ok.1000m.n.p.m., bogata w tradycje, z mnó-
stwem atrakcji, blisko szlaków turystycznych i z pięknym widokiem na 
panoramę Tatr. Murzasichle stanowi świetną bazę wypadową w góry. 
Zaledwie pół godziny pieszo, a 5 minut samochodem z centrum miej-
scowości znajduje się najbliższe wejście do Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego (w Brzezinach). W miejscowości znajduje się park linowy oraz 
stoki narciarskie. W niedalekiej okolicy położone są luksusowe baseny 
termalne: Termy Bukovina, Termy Gorący Potok, Termy Szaflary, Termy 
Bania w Białej Tatrzańskiej oraz Aquapark Zakopane.

MURZASICHLE
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„SĄDELSKI DWÓR ****” 
MURZASICHLE
komfortowy dwór, położony w Murzasichle (1000 m n.p.m.) z prywat-
nym stokiem narciarskim, w sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego co zapewnia spokojny wypoczynek
Zakwaterowanie: posiada pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, 
2 osobowe o podwyższonym standardzie z możliwością 2 dostawek 
(sofa) oraz apartamenty 2 osobowe z dostawką i 4 osobowe z antresolą 
na zapytanie w biurze, wszystkie z lazienką wyposażone w suszarkę do 
włosów oraz zestaw kosmetyków, telewizor LCD, telefon, ręczniki, czaj-
nik, WiFi, niektóre z balkonem (sejf i minibar tylko w apartamentach).
W obiekcie: restauracja, Wellness & SPA, sala zabaw, piłkarzyki, bi-
lard, kameralny basen, jacuzzi, sauna, monitorowany parking , nar-
ciarnia do przechowywania sprzętu, sala konferencyjna.
W cenie każdego pobytu: WiFi, monitorowany parking, dostęp do sali za-
baw z małpim gajem, sali zabaw z basenem kulkowym oraz zewnętrznego 
placu zabaw dla dzieci - w godzinach otwarcia, dostęp do bilarda, piłkarzy-
ków, dostęp do strefy AQUA SPA. 
Informacje dodatkowe: Obiekt nie akceptuje zwierząt. Jedno dziec-
ko do 3 lat bez świadczeń gratis. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE 
zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania 
(wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
SĄDELSKI

DWR

POLSAD

http://www.karpatia.pl/murzasichle/sadelski-dwor-.html
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stolica polskich Tatr, miejscowość niewymagająca rekomendacji. Wspa-
niałe miejsce do uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej.
Liczne wyciągi (m.in. centra narciarskie Nosal, Kasprowy Wierch, Guba-
łówka, Butorowy Wierch, Wielka Krokiew) i znakomite trasy narciarskie 
cieszą się ogromnym powodzeniem turystów aktywnie spędzających 
swój wolny czas.
Kolej linowa na Kasprowy Wierch, kolejka szynowa na Gubałówkę, san-
ny, ogniska góralskie, przejażdżki dorożkami, muzea oraz wiele innych 
atrakcji można znaleźć tu „pod Giewontem”.

ZAKOPANE
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„ANTAŁÓWKA”  TERMY & MED
ZAKOPANE
Kompleks położony na południowo-zachodnim stoku Antałówki w par-
ku leśnym, 10 minut od centrum miasta oraz w bezpośrednim sąsiedz-
twie Parku Wodnego. 
Kompleks składa się z dwóch obiektów: 
ANTAŁÓWKA I – pokoje 1, 2, 3 osobowe z łazienkami, telefonem, TV 
satelitarną, radiem. Pokoje w większości z balkonami i widokiem na 
Tatry. Budynek posiada bezpośrednie przejście do AQUAPARKU. 
ANTAŁÓWKA II - pokoje 2 osobowe, apartamenty (w tym kilka z 
aneksem kuchennym) oraz pokoje typu studio - wszystkie z łazien-
kami, telefonem, TV satelitarną, radiem. Pokoje w większości są z bal-
konami i widokiem na Tatry.  
Do dyspozycji Gości: 2 jadalnie (Antałówka I - 120 miejsc oraz An-
tałówka II – 40 miejsc), drink bar z salą kominkową, wypożyczalnia 
sprzętu sportowego, Centrum Rehabilitacji i Zdrowia (zabiegi well-
ness & spa, odchudzające, zabiegi oczyszczające, pielęgnacja twa-
rzy i ciała), 3 sale konferencyjne, AQUA PARK basen zewnętrzny z 
wodami termalnymi i słonecznym tarasem z widokiem na pasmo 
Tatr, basen rekreacyjny, basen rekreacyjno-pływacki, „dzika rzeka”, 6 
wanien jacuzzi, brodzik dla dzieci, hydromasaże - bicz wodny, gej-
zer powietrzny i strumieniowy, kaskada wodna, leżanki podwodne, 
masaż ścienno-denny, zjeżdżalnia zielona (dł. 166,5 m), zjeżdżalnia 
czerwona (dł. 106 m), 3 mniejsze zjeżdżalnie (dł.: 26m, 10,5m, 10m), 
siłownia z salką gimnastyczną, a także dodatkowo płatne: solarium 
oraz zespół saun (sauna fińska, sauna solankowa, biosauna, kabina 
zimowa, łaźnia parowa, pokój relaksacyjny), Fitness Club (w którym 
odbywają się zajęcia typu - aerobik, aqua aerobik, yoga, spinning, 
step, pilates, zajęcia cardio), kręgielnia (kręgle amerykańskie) - po-
siada 5 w pełni zautomatyzowanych torów, wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, ogródek letni na tarasie, altana grillowa, plac zabaw 
oraz pokój zabaw dla dzieci, garaże oraz bezpłatny parking. 
W cenie każdego pobytu: WiFi, strefa basenów i saun w Aqua Par-
ku, parking.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 2 lat - bez świadczeń - GRATIS. 
Możliwość wynajęcia łóżeczka - opłata 20,-zł/doba. Opłata za garaż - 
20,-zł/doba. Opłata za małe zwierzęta domowe - opłata 35,-zł/doba. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ANTAŁÓWKA

POLANT

“ANTAŁÓWKA ”
16.01- 

26.02.23 
min.  5 nocy

26.02-
26.03.23 

min. 2 noce

26.03-27.04.23, 
05.05-24.06.23 

min. 2 noce

DOR/2/2P 356 342 227/1P
DOR/1/2P 508 --- ---

DOR/ST2/2P 403 378 281/1P
DOR/ST3/2P 359 339 249/1P

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/zakopane/antalowka-termy-and-med.html
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Pensjonat BIAŁY POTOK” 
ZAKOPANE
Wchodzi w skład Zespołu Doliny Białego. Położony jest u wylotu Doliny 
Białego, w otoczeniu lasu i potoku górskiego, stanowiącego teren Ta-
trzańskiego Parku Narodowego, w sąsiedztwie pięknej drogi spacerowej 
- Pod Reglami, w niewielkiej odległości od centrum miasta - 10 minut 
drogi spacerem. 
Zakwaterowanie: pokoje standardowe (1, 2 - osobowe) i aparta-
menty (2 osobowych z możliwością 2 dostawek, oraz 3 osobowych 
z możliwością 1 dostawki) oraz pokojach typu studio (2 osobowych 
z możliwością dostawki. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazien-
ki, tv sat, radia i telefony, dodatkowo w apartamentach są lodówki. 
Pokoje i apartamenty z widokiem na góry, większość z balkonami.
Do dyspozycji Gości: sala restauracyjna, klimatyzowana sala konfe-
rencyjna dla 80 osób, sauna, mini siłownia, bilard, piłkarzyki, jacuzzi, 
basen, ogród z placem zabaw, pokój zabaw dla dzieci. Na terenie 
Zespołu znajduje się kryta hala do gry w tenisa. Parking dozorowa-
ny płatny. W bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu „Dolina Białego” 
znajduje się Karczma „Biały Potok”, zbudowana i urządzona w stylu 
góralskim z licznymi elementami regionalnymi. Posiada 2 sale z ko-
minkiem i barem, mogące pomieścić w sumie 150 osób. 
W cenie pobytu: parking, Wifi, dostęp do basenu, sauny, jacuzzi (16:00-
20:00) dostęp do strefy basenów w Aqua Parku Zakopane (2h dziennie). 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - Gratis. 
Możliwość wynajęcia łóżeczka za dodatkową opłatą. Dodatkowa 
opłata za miejsce parkingowe w garażu. Możliwość zabrania małych 
zwierząt domowych. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BIAŁY POTOK

POLBPO

“BIAŁY 
POTOK”

16.01-26.02.23 
min. 3 noce

26.02-25.03.23 
min. 2 noce

DOR/2/2P 285 198/1P
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/zakopane/bialy-potok-pensjonat-.html
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OW „START” 
ZAKOPANE

położony w centrum Zakopanego, przy drodze prowadzącej do skocz-
ni narciarskich (ok. 200 m. Wielka i Mała Krokiew).  
Zakwaterowanie: Obiekt posiada pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe bez 
możliwości dostawki. Wszystkie pokoje mają własne łazienki (w każ-
dej jest umywalka, wc, prysznic lub wanna i komplet ręczników), te-
lewizory i czajniki elektryczne. Większość pokoi ma nasłonecznione 
balkony z widokiem na Tatry. 
Do dyspozycji gości: restauracja, wypożyczalnia nart i sanek, bi-
lard, kawiarnia, miejsce na grill, parking, obok obiektu znajduje się 
ogrodzony i bezpieczny plac rekreacyjny. W całym obiekcie jest do-
stęp do bezprzewodowego Internetu. 
W cenie każdego pobytu: wifi, 15 % zniżki na zabiegi terapii ma-
nualnej, kije do nordic walking, parking.
Pobyt sylwestrowy bez balu. W cenie 10% zniżki na Termy w Cho-
chołowie, narciarnia.
W cenie pobytu FERIE: 2 posiłki dziennie, wypożyczenie sanek dla 
dzieci, wypożyczenie kijków nordic walking, 15 % zniżki na zabiegi 
terapii manualnej. Pobyty – min. 4 noce.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. 
Obiekt akceptuje zwierzęta domowe 50 zł/doba. W przypadku po-
bytów ze śniadaniem możliwość dokupienia wyżywienia: obiad 25,-
zł/dzień, kolacja 20,-zł/os./dzień. Taksa klimatyczna płatna dodatko-
wo przy zakwaterowaniu.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostęp-
nych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * 
SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *

POLSTAR

„START” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-01.03.23 
FERIE 

min. 4 noce 

01.03-07.04.23, 
10-28.04.23, 
03-31.05.23 
min. 3 noce

31.05-30.09.23 
min. 3 noce

DOR,DZ>3/2/2P 283 247 285
DOR,DZ>3/3/2P 253 223 259

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

START

http://www.karpatia.pl/zakopane/start-osrodek-wypoczynkowy.html
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Pensjonat „U KOŚLE” 
ZAKOPANE

ok. 2 km od Krupówek, położony na Pardałówce. Do najbliższego wy-
ciągu 200 metrów. W odległości ok. 1 km znajduje się Centralny Ośrodek 
Sportu, 300 metrów od Pensjonatu stadnina koni.
Zakwaterowanie: 60 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4 i 5 
osobowych bez możliwości dostawki z łazienkami wszystkie pokoje 
z TV, czajnikiem bezprzewodowym, balkonem lub tarasem. Z pokoi 
od strony południowej rozciąga się widok na Giewont i Nosal.
Do dyspozycji gości: góralska  karczma w stylu regionalnym pełnią-
ca funkcję jadalni, część rekreacyjna (sala bilardowa, ping-pong, sau-
na oraz sala zabaw), grill, stoliki i ławki ogrodowe, plac zabaw, sala 
kominkowa, parking monitorowany.
W cenie każdego pobytu: WiFi i parking.
Informacje dodatkowe: Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje 
– serwowane. Dziecko 3-10 lat połowa porcji. Jedno dziecko do 3 lat 
bez świadczeń pobyt gratis. Obiekt przyjmuje zwierzęta 25 zł/doba. 
Dopłata do Wigili 2023 - 200,-zł/osoba. Pobyt sylwestrowy 2023 – 
bez balu.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

 U KOŚLE

POLUKOS

„U KOŚLE” 
CENA ZA 1 NOC

03.01-22.12.23 
min. 3 noce

22-27.12.23 
5 nocy

27.12.23-
02.01.24 min. 

5 nocy

DOR/2,3,4,5/2P 175 234 290

DZ(3-10)/3,4,5/2P 125 170 210
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/zakopane/u-kosle-pensjonat-.html
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 „DAFNE” 
ZAKOPANE
ośrodek wczasowy MSWiA położony vis-a-vis AQUAPARKU na Antałów-
ce, blisko centrum Zakopanego (ok. 700 metrów od Krupówek), ok. 5 
minut (350 metrów) od dworca PKP i PKS. Kompleks składa się z trzech 
budynków położonych obok siebie.
Dafne II 150 miejsc w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych z łazienką, TV 
Sat, czajnikiem bezprzewodowym oraz w 4 osobowych studiach ro-
dzinnych. Większość pokoi z balkonem i pięknym widokiem na góry. 
W budynku znajduje się duża jadalnia, sala konferencyjna, pokój za-
baw dla dzieci oraz wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Przed bu-
dynkiem mały plac zabaw dla dzieci. W ośrodku dostępny jest bez-
płatnie Internet bezprzewodowy. 
Dafne III 14 miejsc noclegowych w czterech 2 osobowych  aparta-
mentach: sypialnia + pokój dzienny z TV Sat, lodówką, czajnikiem 
bezprzewodowym, z łazienką oraz jednym 4 osobowym apartamen-
cie z dwoma sypialniami 2 os. W budynku znajduje się salka konfe-
rencyjna na ok. 30 osób. W apartamentach dostępny jest bezpłatny 
Internet bezprzewodowy. W budynku znajduje się kawiarnia. 
Dafne IV posiada 55 miejsc noclegowych w studiach 3, 4 i 5 osobo-
wych (2 pokoje ze wspólnym przedpokojem i łazienką). Każdy pokój 
z TV Sat, czajnik bezprzewodowym.  Pokoje, w studiach, są nieprze-
chodnie, każdy osobno zamykany. W budynku znajduje się tenis sto-
łowy oraz salka konferencyjna na ok. 30 os. 
Do dyspozycji gości: sala konferencyjna, szkoleniowa, bankietowa, 
wypożyczalnia rowerów, drink bar, kiosk z gazetami, dozorowane 
miejsca parkingowe, sala zabaw dla dzieci, prasowalnie, internet. Wi-Fi
W cenie każdego pobytu: Wifi i parking. 
Informacje dodatkowe: śniadania w formie bufetu. Dziecko do lat 3 
przy 2 pełnopłatnych osobach GRATIS.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DAFNE

POLDAF

http://www.karpatia.pl/zakopane/dafne-osrodek-szkoleniowo---wypoczynkowy.html
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Hotel „TATRA”***  
ZAKOPANE

nowoczesny i komfortowy hotel, położony w samym sercu polskich Tatr, 
w malowniczej dzielnicy Cyrhla na wysokości 1080 m n.p.m.
Zakwaterowanie: posiada pokoje 1 i 2 osobowe (niektóre z możli-
wością dostawki – rozkładana sofa), oraz na zapytanie,  za dopłatą - 2 
osobowe comfort i premium oraz 2, 3 osobowe comfort plus. Wszyst-
kie z łazienką, telewizorem, suszarką do włosów.
W obiekcie: restauracja, drink – bar, basen, jacuzzi, siłownia, 
SPA&WELLNESS, kręgielnia i bilard, zaplecze rekreacyjne, sala konfe-
rencyjna, możliwość skorzystania z atrakcji: przejazd quadami, sku-
tery śnieżne, wycieczki Ski-Tourowe, wędkarstwo muchowe, rowery 
fatbike.
W cenie każdego pobytu: śniadanie, dostęp do strefy WELLNESS 
(basen, jacuzzi, sauny, siłownia), kącik zabaw dla dzieci, parking oraz 
Wi-Fi. 
W cenie pobytu WIELKANOC: uroczyste świąteczne śniadanie, dla 
zainteresowanych możliwość przygotowania KOSZYKA WIELKANOC-
NEGO w cenie 80 zł/szt. (konieczne wcześniejsze zamówienie).
Informacje dodatkowe: dzieci do lat 3 bez świadczeń pobyt bez-
płatny. Taksa klimatyczna oraz parking płatne na miejscu. Możliwośc 
dopłaty do obiadokolacji w przypadku pobytów ze śniadaniem ok. 
60,-zł/os./dzień – w zależności o terminu.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TATRA

POLTAT

Hotel TATRA
 ZA 1 NOC

15.01-26.02.23 
FERIE 

min 5 nocy

26.02-05.04.23, 
11-29.04.23, 

07.05-07.06.23, 
12-19.06.23 
min. 2 noce

05-11.04.23 
WIELKANOC 
min. 5 nocy

29.04-07.05.23 
min. 4 noce

07-12.06.23 
min. 3 noce

19.06-10.09.23 
min. 5 nocy

DOR/2/1P 220 228 294/2P 300/2P 336/2P 315/2P
DOR/1/1P 260 264 322/2P 354/2P 396/2P 372/2P

DZ(3-7)/DOS/1P 120 116 149/2P 150/2P 170/2P 159/2P
DZ(7-11)/DOS/1P 189 184 244/2P 248/2P 269/2P 253/2P

DOR/DOS/1P 211 206 264/2P 270/2P 304/2P 283/2P
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/zakopane/tatra-hotel.html
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DW „GRAŃ” 
ZAKOPANE

obiekt położony w spokojnej okolicy, 400 metrów od Krupówek, blisko 
do kolejki linowej w Kuźnicach (wjazd na Kasprowy Wierch). 
Zakwaterowanie: posiada 35 pokoi: 1-,2-,3-,4 – osobowych wyposa-
żone w lodówkę, płaski telewizor. Istnieje możliwość wypożyczenia 
suszarki do włosów oraz czajnika. 
Do dyspozycji Gości: sala klubowa z aneksem kuchennym oraz 
bilardem,  jadalnia, monitorowany parking, sala zabaw dla dzieci, 
narciarnia z suszbutów, mini Spa (sauna parowa i sucha, grota solna, 
wanna z hydromasażem  – 20 zł/h/osoba). 
W cenie pobytu: wifi, korzystanie z Mini SPA (sauny, jacuzzi, groty 
solnej). Parking bezpłatny - ilość miejsc miejsc jest ograniczona, ko-
nieczna rezerwacja.
Informacje dodatkowe: śniadania w formie stołu szwedzkiego. 
Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny, dzieci do lat 10 – pobyt ze zniżką. 
Obiekt przyjmuje małe zwierzęta 20 zł/doba. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GRAŃ

POLGRAN

„GRAŃ ” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-28.02.23 
min. 3 noce

DOR/2,3,4/1P 338
DZ(3-10)/2,3,4/1P 169

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/zakopane/gran-dom-wczasowy.html
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Hotel „LOGOS” ***
ZAKOPANE

komfortowy obiekt znajduje się w centrum Zakopanego, niedaleko Kru-
pówek.
Zakwaterowanie: 54 komfortowe pokoje: 1-, 2- (typu TWIN), 3 – oso-
bowe standard (w tym dwa przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych), 2 osobowe Superior, 2-4 osobowe Deluxe, apartamenty. 
Do dyspozycji Gości: strefa Spa (łaźnia parowa, łaźnia fińska, jacuzzi, 
siłownia, studio cardio), restauracja Staropolska, kawiarnia widokowa 
„3 PIĘTRO”, sala konferencyjna – do 300 osób, salka do spotkań biz-
nesowych,  gabinety zabiegowe, monitorowany parking. 
W cenie każdego pobytu: WiFi, dostęp do strefy Spa w hotelu (sau-
na fińska, łaźnia parowa, jacuzzi, studio cardio, siłownia).
Informacje dodatkowe: Hotel przyjmuje zwierzęta (wyłącznie po 
wcześniejszej akceptacji recepcji)  – dodatkowo płatny.  Dzieci do lat 
3 bez świadczeń gratis, dzieci 3-14 lat ze zniżką.
* PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

LOGOS

POLLOG

„LOGOS” 
CENA ZA 1 NOC 16.01-26.02.23 26.02-06.04.23

DOR/2/1P 349 249
DOR/DOS/1P 188 166

DZ(3-14)/DOS/1P 155 133
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/zakopane/logos-hotel.html
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Pensjonat „ADRIA”***
ZAKOPANE

obiekt położony w centrum Zakopanego, w odległość ok. 1,3 km od 
Wielkiej Krokwi. Najbliższy wyciąg PARDAŁÓWKA - 1,9 km. W niedalekiej 
odległości pensjonatu znajduje się lodowisko, duży plac zabaw, skate 
park, korty tenisowe oraz Krupówki. 
Zakwaterowanie: posiada pokoje 1, 2, 3 oraz 4 osobowe typu studio 
z łazienkami. 
Do dyspozycji Gości:cafe bar,salka zabaw, bilard, piłkarzyki, sauna, 2 
sale konferencyjne.
W cenie każdego pobytu: WiFi i  parking, bezpłatne wypożyczenie 
kijów do nordic walkingu, sanki, ślizgi, 10 % rabatu na „Termy Cho-
chołowskie”.
Informacje dodatkowe: Śniadanie w formie bufetu (stół szwedzki) 
– w przypadku pobytu tylko ze śniadaniami możliwość dopłaty do 
obiadokolacji 30 zł/osoba dorosła oraz 20 zł/dziecko (3-10 lat). Moż-
liwość wypożyczenia łóżeczka z pościelą i wanienką – 30 zł/pobyt. 
Obiekt akceptuje zwierzęta (do uzgodnienia z recepcją) – 10-25 zł/
doba. Dziecko do lat 3 bez  świadczeń pobyt gratis. Cafe bar oraz 
salka zabaw chwilowo zamknięte do odwołania.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ADRIA

POLADR

http://www.karpatia.pl/zakopane/adria-pensjonat.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 
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WILLA „SILENE” 
BUKOWINA TATRZAŃSKA 
położona ok. 1km od basenów termalnych – TERMA  BUKOWINA i ok. 6 km od 
basenó w TERMA BANIA oraz ok. 200 m od wyciągu narciarskiego, nowa, kame-
ralna willa, z wnętrzami elegancko wykończonymi z elementami architektury re-
gionalnej, utrzymanymi w ciepłych stonowanych kolorach. W pobliżu (300-1000 
m): postój dorożek konnych, przystanek autobusowy, sklep spożywczy, stoiska z 
pamiątkami, karczmy regionalne, jazda konna, widokowe trasy spacerowe.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 osobowe standard oraz deluxe oraz ro-
dzinne studio (2 oddzielne sypialnie). Wszystkie pokoje z łazienkami, TV 
SAT, lodówką telefonem, czajnikiem bezprzewodowym, dostępem do 
Internetu. 
Do dyspozycji gości: bilard, kącik zabaw dla dzieci, przechowalnia sprzę-
tu sportowego, Internet wi-fi – gratis, parking monitorowany – niestrze-
żony, możliwość wypożyczenia leżaków, wózka spacerowego dla dzieci, 
suszarki do włosów, żelazka.
W cenie każdego pobytu: 15% zniżki w restauracji Skalnica na cały asor-
tyment nie objęty wcześniejszą promocją, WiFi, parking niestrzeżony mo-
nitorowany. 
W cenie pobytu WIELKANOC: 4 noce oraz śniadania w tym Śniada-
nie Wielkanocne, 3 obiadokolacje oraz świąteczny obiad z akompania-
mentem kapeli góralskiej, w Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny 
całodzienny bufet kawowy z ciastami oraz kawą i herbatą, dodatkowe 
atrakcje: w Wielką Sobotę przygotowywanie koszyczków do święcenia i 
przejazd furmanką do kościoła na święcenie pokarmów, rabaty na baseny 
termalne ora do Energylandii (bilety do kupienia w recepcji), wypożycze-
nie kijków do nordic Walking, a latem rowerów.    
Informacje dodatkowe: Pierwsze dziecko do lat 3 przy 2 osobach doro-
słych bez świadczeń – GRATIS – możliwość dokupienia śniadania 20,-zł, 
drugie – odpłatnie (jak dziecko 3-10 lat). W przypadku pobytów ze śnia-
daniami możliwość dopłaty do obiadokolacji: 45,-zł/os.dor./dzień, 30,-zł/
dziecko do 10 lat – ½ porcji. Obiekt nie akceptuje zwierząt. Możliwość wy-
pożyczenia łóżeczka dla dziecka 30 zł/doba.

POLSIL

„SILENE” 
CENA 

ZA 1 NOC

02.01-
26.02.23 

min. 3 noce

26.02-07.04.23, 
11-28.04.23, 

07.05-08.06.23, 
11-23.06.23, 

24.09-09.11.23, 
12.11-01.12.23 

min. 2 noce

07-11.04.23 
WIELKANOC 

4 noce

28.04-07.05.23, 
08-11.06.23, 

23.06-14.07.23, 
03-24.09.23, 
09-12.11.23, 
01-23.12.23 
min. 3 noce

14.07-
03.09.23 

min. 3 noce

DOR/2,3/1P 211 156 270/2P 169 182
DZ(3-10)/2,3/1P 166 125 216/2P 138 150
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SILENE

http://www.karpatia.pl/bukowina-tatrzanska/silene-willa.html
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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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WILLA „ROZTOKA” 
BUKOWINA TATRZAŃSKA 
położona na południowym stoku Wierchu Olczańskiego, 200 m do 
kompleksu 6 wyciągów oraz 900 m do Term Bukovina.
Zakwaterowanie: obiekt posiada 68 miejsc noclegowych w pokojach: 
1-, 2-, 3- osobowych oraz studiach 4 osobowych (2 pomieszczeniowych, 
niektóre z łóżkiem piętrowym). Pokoje standard (ok. 11 m2) oraz o pod-
wyższonym standardzie (lux, ok. 16 m2)– każdy wyposażony w łazien-
kę, TV LCD, czajnik elektryczny oraz szklanki. Pokoje o podwyższonym 
standardzie są po remoncie, mają większy metraż oraz lodówkę. 
Do dyspozycji Gości: TatraSPA (łaźnia fińska i parowa, kabina infra-
red), centrym urody (solarium, gabinet masażu, studio fryzjersko – 
kosmtyczne Uroda), salon gier (bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, dart), 
bezpłatna wypożyczalnia rowerów, pokój oraz plac zabaw dla dzieci, 
taraz widokowy, drewniana altanka, przechowalnia sprzętu sporto-
wego, przechowalnia bagażu, sala konferencyjna, stanowisko kom-
puterowe z Internetem, WiFi, parking bezpłatny niestrzeżony. 
W cenie każdego pobytu: możliwość wypożyczenia rowerów (w sezonie 
letnim), sanek i kijów trekkingowych, przechowalnia sprzętu narciarskie-
go (w sezonie zimowym), WiFi, parking, dostęp do salonu gier, możliwość 
korzystania z altany i grilla w ogrodzie, możliwość wypożyczenia żelazka. 
W cenie pkaietu FERIE: 2 posiłki dziennie, wieczór regionalny z ka-
pelą góralską na żywo, ognisko z pieczeniem kiełbasek i grzańcem 
(poniedziałek), 3 x 1h wejście do SPA w godzinach otwarcia.
W cenie pobytu WIELKANOC: 4 noce, śniadania przygotowane ze 
świeżych, lokalnych produktów w formie bufetu, obiadokolacje serwo-
wane (16.00 - 18.00), wspólne ozdabianie pisanek, przejazd furmanką 
do kościoła na święcenie pokarmów. uroczyste śniadanie wielkanocne, 
w Wielkanoc całodzienny bufet słodkości (kawa, herbata, ciasto), 1x1h 
wejście OPEN do SPA na pobyt (sauna fińska, łaźnia parowa, kabina na 
podczerwień IR) w godzinach 17.00 - 21.00,  koszyczek na święconkę, 
poniedziałek wielkanocny - śniadanie z kapelą góralską oraz śmigus 
dyngus, 19.00 - ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Informacje dodatkowe: Możliwość przyjazdu z kotem lub psem do 10 
kg - 30 zł/doba. W przypadku pobytów z samymi śniadaniami - możli-
wość dokupienia obiadokolacji 40 zł/osoba dorosła, 30 zł/ dziecko 3-10 
lat. Dziecko do lat 3 przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju pobyt bez-
płatny bez świadczeń. Możliowść wypożyczenia łóżeczka 15 zl/doba. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLROZ

„ ROZTOKA” 
CENA ZA 1 NOC

02.01-
26.02.23 

FERIE 7 nocy

26.02-
31.03.23 

min. 2 noce

06-11.04.23 
WIELKANOC 
min. 4 noce

DOR/1/2P 280 210 324
DOR, DZ/2/2P 265 210 324
DOR, DZ/3/2P 300 234 348

DOR, DZ/2lux/2P 282 234 348
DOR, DZ/3lux,/2P 286 234 324
DOR, DZ/4lux/2P 241 210 306
DOR,DZ/ST4/2P 140/1P 280 305

ceny podane w PLN SPRAWDŹ 
PROMOCJE
ROZTOKA

http://www.karpatia.pl/bukowina-tatrzanska/roztoka-willa.html
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Hotel *** „NAT Bukowina Tatrzańska”  
BUKOWINA TATRZAŃSKA 

położony u podnóża Tatr, w samym centrum Bukowiny z doskonałym 
dostępem do atrakcji okolicy - wyciągów narciarskich, malowniczych 
szlaków oraz basenów termalnych.
Zakwaterowanie: nowoczesne i eleganckie pokoje 1, 2 i 3 os., po-
koje studio. Niektóre pokoje z możliwością 1 dostawki. Wszystkie 
wygodnie urządzone, z góralskimi dodatkami. Część pokoi z wido-
kiem na Tatry. W niezależnym budynku komfortowe apartamenty 
dwupoziomowe, idealne dla rodzin, z dwoma sypialniami (4-6 os.) 
oraz pokoje 2 os. z tarasem i widokiem na panoramę Tatr. Każdy z 
apartamentów posiada aneks kuchenny oraz niezbędne wyposa-
żenie. Cena podana za pokój standard. Pozostałe rodzaje pokoi na 
zapytanie – wycena indywidualna.
Do dyspozycji Gości: dostęp do hotelowej strefy relaksu - jacuzzi, 
sauna parowa i sauna sucha oraz ścieżka Kneippa - brodzik z gorącą 
i zimną wodą do spacerów naprzemiennych, restauracja TaTRadycja, 
specjalizująca się w daniach regionu podhalańskiego, sala szkolenio-
wa - nowoczesna, dobrze wyposażona, dla grup do 60 osób, salka 
VIP, Lobby bar, taras widokowy przestronny, słoneczny, z przepięk-
nym panoramicznym widokiem na Tatry.
W cenie każdego pobytu: nielimitowany dostęp do Strefy Relaksu, zniż-
ki na baseny termalne (Termy Bukovina, Termy Bania w Białce Tatrzań-
skiej), WiFi, kącik zabaw w restauracji, bezpłatne wypożyczenie ręczni-
ków i szlafroków do mini SPA, w zimie dostęp do ogrzewanej narciarni.
W cenie pobytu WIELKANOC: uroczyste śniadania w Wielkanoc 
oraz w Poniedziałek Wielkanocny, muzyka na żywo w wykonaniu ka-
peli góralskiej w Poniedziałek Wielkanocny (od godz. 19.30), w Sobo-
tę Wielkanocną własnoręczne zdobienie pisanek z poczęstunkiem 
dla dzieci (napoje niegazowane, słone i słodkie przekąski). 
Informacje dodatkowe: w Hotelu można zakupić bilety do Term 
Bukovina oraz do Term Bania w Białce Tatrzańskiej - ze zniżką. Dzieci 
do 3 lat – bez świadczeń – opłata ryczałtowa. Dziecko 3-12 lat – na 
dostawce – opłata ze zniżką wg cennika.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLNATB

NAT Bukowina 
Tatrzańska 

CENA ZA 1 NOC

26.02-06.04.23,
11-22.04.23 
min. 2 noce, 

03.01-26.02.23 
min. 5 nocy

06-10.04.23 
WIELKANOC 
min. 4 noce

DOR, DZ/2/2P 232/1P 294/1P 374
DZ<3/2P 30/0P 30/0P 30/0P

DZ(3-12)/DOS/2P 121/1P 134/1P 210
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

NAT

http://www.karpatia.pl/bukowina-tatrzanska/roztoka-willa.html
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to malownicza, podhalańska wieś położona nad rzeką Białką, jedną z 
najpiękniejszych i najczystszych tatrzańskich rzek, blisko Tatr Polskich i 
Słowackich, 15 km od Nowego Targu i 20 km od Zakopanego.
Miejscowość usytuowana jest pomiędzy Wierchami wznoszącymi 
się powyżej 900 m n. p. m. Należy do nich: Wierch Koszarków (969 m), 
Wierch Jankulakowski (934m), Wysoki (947 m), Kustwański i Kotelnica 
na wysokości 917 m n. p. m.
Przez białczańskie wierchy prowadzi Wierchowa Droga zwana też Dro-
gą Królewską. Jest to jeden z piękniejszych szlaków turystycznych.
Zimą, która w Białce trwa stosunkowo długo, można uprawiać narciar-
stwo biegowe, a przede wszystkim narciarstwo zjazdowe.
Tutejsze stoki są łagodne, trasy szerokie i dobrze utrzymane. Znajduje się 
tu ponad 20 wyciągów, w tym 3 koleje krzesełkowe, 3 osobowa o długo-
ści 1380m, 4 osobowa o długości 800 m i 6 osobowa o długości 1350 m, 
wyciągi orczykowe i talerzykowe.

BIAŁKA TATRZAŃSKA
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Hotel „BANIA THERMAL & SKI” ****  
BIAŁKA TATRZAŃSKA 
położony w centrum miejscowości, co stanowi dogodną bazę wypado-
wą w góry, w  bezpośrednim sąsiedztwie TERMY BANIA oraz Ośrodka 
Narciarskiego Kotelnica i Bania
Zakwaterowanie: pokoje w standardzie CLASSIC: 1, 2, 3 os. Pokoje w 
standardzie COMFORT, SUPERIOR z możliwością 1 dostawki oraz aparta-
menty COMFORT i TYROLSKIE z możliwością 1 lub 2 dostawek. Wszyst-
kie pokoje z TV SAT, telefonem, dostępem do Internetu, suszarka do 
włosów, sejfem oraz minibarem (z wyłączeniem  pokoi classic). Zakwate-
rowanie w apartamentach oraz pokojach 1 osobowych – na zapytanie. 
Do dyspozycji Gości: KLUB BANIA z muzyka na żywo, bilardem, grami in-
teraktywnymi, restauracja Rohatna, restauracja hotelowa, góralska zimo-
wa karczma BANIA (obok wyciągów narciarskich), GRILL Zielony Szałas, 
drink-bar, duża sala konferencyjna z możliwością aranżacji na 3 mniejsze 
sale, zaplecze rekreacyjne, 7 gabinetów zabiegowych (strefy Wellness - 
Sielsko Anielsko – dla osób powyżej 15 lat), sauny, jacuzzi, kort tenisowy, 
plac i sala zabaw dla dzieci, wypożyczalnia rowerów, Internet cafe. 
W cenie każdego pobytu: nielimitowany wstęp do Termy Bania, 
wstęp do dyskoteki w Klubie Bania, regionalny wieczór z kapelą gó-
ralską, wieczory z muzyką na żywo, rabaty w wypożyczalni sprzętu 
narciarskiego Waluś Ski, Szkoła Narciarska STOK, dostęp do Strefy 
Sielsko Anielsko Wellness & Spa (sauna chlebowa, jodłowa, kamienna, 
fińska, studnia schładzająca, basen z masażem), seanse filmowe dla 
młodszych i starszych, korzystanie z Internetu, niestrzeżony parking.
Informacje dodatkowe: Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Dzieci do 3 
lat - bez świadczeń - GRATIS. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dziecka - 20,-zł/doba. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia-
papierosów. Śniadania w formie bufetu. Możliwość dokupienia wyży-
wienia: obiadokolacja 75,-zł/dorosły, 55,-zł/dziecko. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BANIA

POLBANIA

http://www.karpatia.pl/bialka-tatrzanska/bania-thermal-and-ski-hotel-.html
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OW „GROŃ-PLACÓWKA” 
BIAŁKA TATRZAŃSKA 
położony w pobliżu przełomu rzeki Białki (ok. 2 km) przy głównej drodze z 
Nowego Targu do Białki Tatrzańskiej, ok. 20 km od Zakopanego, ok. 10km. 
od Białki Tatrzańskiej i ok. 10km. od Bukowiny Tatrzańskiej. 
Zakwaterowanie: Obiekt składa się z budynku głównego oraz ośmiu 
domków drewnianych czynnych cały rok (centralne ogrzewanie), poło-
żonych na obszarze około 2 ha. W każdym domku znajduje się 4-5 pokoi 
(2-5 osobowych bez możliwości dostawki), każdy ma osobne wejście. Na 
terenie Ośrodka znajduje się duża, dwupoziomowa góralska chata z bali 
drewnianych, z kominkiem, z szerokim podestem do tańca. 
Do dyspozycji Gości: jadalnia, basen letni, sauna, bilard, tenis stołowy, 
piłkarzyki, boiska do siatkówki plażowej, do piłki nożnej, plac zabaw z pia-
skownicą, huśtawkami i karuzelą dla dzieci, wypożyczalnia rowerów gór-
skich, gier planszowych, sprzętu sportowego, grill na wolnym powietrzu. 
W cenie każdego pobytu: dostęp do Internetu Wi-fi, parking, korzystanie z 
basenu letniego (wakacje), korzystanie ze stołu do ping-ponga i piłkarzyków. 
W cenie pobytu WIELKANOC: Karta Tatrzańska, zniżki na baseny termalne, 
w Wielką Sobotę malowanie pisanek, wyjazd wozami konnymi do kościoła 
na święcenie pokarmów, uroczyste śniadanie wielkanocne, w niedzielę i po-
niedziałek uroczyste obiadokolacje świąteczne.
Informacje dodatkowe: możliwość zabrania małych zwierząt domo-
wych - opłata 30,-zł/doba. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń – GRATIS przy 
dwóch pełnopłatnych osobach. Łóżeczko dla dziecka 25,-zł/noc. Poby-
ty w pokojach typu studio i apartamentach za dopłatą - na zapytanie. 
Możliwość dokupienia wyżywienia. Dzieci 3-10 lat - przy 2 pełnopłat-
nych osobach, dziecięca porcja obiadowa – zniżka. Taksa klimatyczna 
płatna dodatkowo.

POLGRO

„GROŃ PLACÓWKA” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-
26.02.23 

min. 
5 nocy

26.02-
06.04.23 

mi. 3 noce

06-11.04.23 
WIELKANOC 
min. 3 noce

10.04-
21.12.23 

min. 
3 noce

DOR/2,3,4,5/2P - stand. 195 149 223 145
DZ(3-10)/3,4,5/2P - 

stand. 137 110 164 105

DOR/2,3,4/2P - LUX 208 155 235 149
DZ(3-10)/3,4/2P - LUX 150 118 188 110

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GROŃ

http://www.karpatia.pl/bialka-tatrzanska/gron-placowka-osrodek-wczasowy.html


PO
LSKA

42

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

WILLA „SKAŁKA” 
BIAŁKA TATRZAŃSKA 
obiekt położony w samym centrum Białki Tatrzańskiej, ok. 550 metrów 
od ośrodka narciarskiego Kotelnica oraz basenów Terma Białka. 
Zakwaterowanie: pokoje 2-, 3-, 4- osobowe oraz apartamenty 4- 
oraz 6- osobowe De LUX (składające się z dwóch pokoi i wspólnej 
łazienki) wyposażone w TV LCD, szafę na ubrania, zestaw kosmety-
ków i ręczników, WiFi. Obiekt posiada udogodnienia dla osób nie-
pełnosprawnych. Większa część pokoi posiada balkony z widokiem 
na Tatry. 
Do dyspozycji Gości: bezpłatny parking, pokój rekreacyjny dla dzie-
ci i dorosłych, ogród, narciarnia, możliwość korzystania z grilla.
W cenie każdego pobytu: parking, Wifi, zniżki do Termy Bania. 
Informacja dodatkowe: Śniadania w formie bufetu. Jedno dziecko 
do lat 3 bez świadczeń – gratis, drugie za dopłatą. Obiekt nie akcep-
tuje zwierząt. W terminie 15.01-26.02 w cenie każdego pobytu do-
datkowo wieczór z kapelą góralską i poczęstunkiem (każdy wtorek)

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SKAŁKA

POLSKAB

„SKAŁKA” 
CENA ZA 1 NOC

12.03-06.04.23,
11-29.04.23, 

04.05-30.06.23, 
min. 2 noce

14.01-26.02.23 
min. 5 nocy

26.02-12.03.23 
min. 2 noce

12.03-06.04.23 
min. 2 noce

DOR/2,3,4/2P 169 313 234 298
DZ (3-10)/3,4/2P 130 263 195 130
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/bialka-tatrzanska/skalka-willa.html
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znane w całej Polsce uzdrowisko dla dzieci i dorosłych. W uznaniu za-
sług za pracę na rzecz dzieci miejscowość otrzymała tytuł „Miasto Dzieci 
Świata”. Większość starań dorosłych skierowana jest w stronę najmłod-
szych, oprócz bazy sanatoryjno-leczniczej, przygotowano place zabaw, 
ścieżki rowerowe oraz liczne imprezy w okresie całego roku. Podstawo-
wy profil lecznictwa to choroby układu oddechowego, krążenia, nie-
dokrwistości, choroby alergiczne, astma oskrzelowa, skaza wysiękowa, 
reumatyzm, cukrzyca, choroby przemiany materii, miażdżyca i nerwi-
ce. W leczeniu wykorzystuje się silne działanie solanek występujących 
w uzdrowisku - stosowane są do kuracji kąpielowej, pitnej i wziewnej. 
Zabiegi uzupełniane są leczeniem klimatycznym. Uzdrowisko posiada 
doskonale wykształconą kadrę medyczną w zakresie balneoterapii, ki-
nezyterapii i fizykoterapii.                                                                                                                   
ZIMA - W Rabce – Zdroju znajdują się miejsca sprzyjające aktywnemu, 
zimowemu wypoczynkowi, a długość zalegania pokrywy śnieżnej sprzy-
ja uprawianiu narciarstwa biegowego i zjazdowego - w niedużej odle-
głości znajdują się wyciągi orczykowe , linowe oraz krzesełkowe.                                                                         
LATO - Rabka to dobry punkt wypadowy w Gorce, Beskid Wyspowy czy 
pobliskie Tatry. 

RABKA ZDRÓJ 
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Hotel SPA & WELLNESS „WIOSNA” *** 
RABKA ZDRÓJ POLWIO

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

WIOSNA

„WIOSNA” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-
26.02.23 

min. 4 noce

26.02-07.04.23, 
11-27.04.23, 

04.05-08.06.23, 
11.06-30.06.23 

SPA 2 noce 

26.02-05.04.23, 
21.10-09.12.23 
ODCHUDZANIE 

7 nocy

12.04-23.06.23, 
01.09-21.10.23 
ODCHUDZANIE 

7 nocy

23.06-01.09.23 
ODCHUDZANIE 

7 nocy

DOR,DZ/2/3P 232 359/2P 258 276 293
DZ(3-12)/DOS/3P 117 --- --- --- ---
ceny podane w PLN

obiekt położony w cichej okolicy, kilkanaście minut spacerem od Parku 
Zdrojowego. Dodatkowym atutem jest położenie w pobliżu malowni-
czych polan Przysłop i Bania. Najbliższy wyciąg narciarski to Polczaków-
ka – ok. 3,5 km od hotelu, wyciąg narciarski U Żura – ok 7 km.
Zakwaterowanie: posiada pokoje 1,2,3 – osobowe oraz 2 rodzinne 
pokoje typu studio, wszystkie wyposażone w telewizor LCD, telefon, 
mini – lodówkę, czajnik bezprzewodowy. 
Do dyspozycji Gości: zaplecze Spa (kąpiele Spa, masaże, zabiegi na twarz 
i ciało), sauna, jacuzzi, kriokomora, sala fitness (bieżnia na podczerwień , 
platforma Vibromax, steper i rowerek), pokój zabaw dla dzieci, ogród z 
piaskownicą oraz trampoliną, miejsce na ognisko i grilla, parking, WiFi. 
W cenie każdego pobytu: parking, WiFi, biblioteczka hotelowa, 
mini salka fitness. 
W cenie pakietu FERIE: nielimitowany wstęp do sauny suchej i jacuzzi, 
biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i grzanym winem - przy 
pobycie na min. 7 nocy, nielimitowane korzystanie z profesjonalnego 
fotela do masażu, bon o wartości 50 zł do wykorzystania na dowolne 
zabiegi Spa dla każdej dorosłej osoby - przy pobycie na min 7 nocy.
W cenie pakietu ODCHUDZANIE: 3 posiłki dziennie warzywno 
owocowe, konsultacja z dietetykiem, opieka fizjoterapeutyczna, 4x 
poranna gimnastyka ogólnorozwojowa, 4x zajęcia Nordic Walking w 
terenie, 3x pillates, sauna sucha, jacuzzi, wykład dot. przygotowywa-
nia dietetycznych posiłków (min. 4 os). 
W cenie pakietu SPA: 2 noce, 2 posiłki dziennie, 1 x/ pokój - bon 
o wartości 450,-zł na zabiegi SPA (zalecana rezerwacja terminów za-
biegów jeszcze przed przyjazdem), STREFA WELLNESS - sauna fińska, 
jacuzzi – bez ograniczeń.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 – BEZPŁATNIE bez świad-
czeń. Obiekt akceptuje zwierzęta – 20 zł/doba. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

http://www.karpatia.pl/rabka-zdroj/wiosna-hotel.html


PO
LSKA

45

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

miejscowość turystyczna u podnóży góry Pilsko, położona na południu 
Polski, w paśmie Beskidów Wysokich.
ZIMA – sieć wyciągów oraz tras narciarskich.
LATO - jazda konna, turystyka rowerowa, biegi górskie, szlaki turystycz-
ne, wycieczki samochodami terenowymi. 

KORBIELÓW
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Pensjonat „POŁONINA” 
KORBIELÓW

obiekt położony w pobliżu pierwszej stacji wyciągu narciarskiego na Pilsko 
i kolejki krzesełkowej Baba.
Zakwaterowanie: 65 miejsc w pokojach 2, 3 os. z łazienką i TV-sat.
Do dyspozycji gości: własna stadnina koni huculskich znajdująca się w 
bezpośrednim sąsiedztwie oraz regionalna karczma beskidzka Szczy-
rbok – smaczna tradycyjna kuchnia regionalna, SPA (sauna sucha i pa-
rowa, grota solna, jacuzzi),  bezpłatny parking oraz Internet wi-fi. Przy 
Ośrodku działa wypożyczalnia rowerów. 
W cenie: Internet, parking, wejście do mini Spa/1h. 
Informacje  dodatkowe: obiekt akceptuje zwierzęta - opłata 20,-zł/
doba. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - Gratis. 

POLPOL

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
POŁONINA

„POŁONINA” 
CENA ZA 1 NOC

16.01-01.03.23 
min. 3 noce

05-16.01.23 
min. 3 noce

DOR/2,3/2P 247 210
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/korbielow/polonina-gorski-osrodek-wypoczynkowy.html
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SZCZYRK
miejscowość położona u podnóża Skrzycznego (1257), na które można 
dostać się kolejką linową (przejazd 2-etapowy ze stacją pośrednią na 
hali Jaworzyna), a spod szczytu roztacza się szeroka panorama Beskidu 
Śląskiego, Małego i Żywieckiego. Stoki Skrzycznego doskonale są przy-
stosowane do uprawiania sportów zimowych – ponad 60 kilometrów 
tras narciarskich i prawie 30 wyciągów, zarówno dla początkujących, 
jak i doświadczonych narciarzy.
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Hotel „SKALITE” *** 
SZCZYRK

komfortowy obiekt położony w spokojnej i cichej okolicy ale blisko cen-
trum, ok. 3km. do  wyciągów  narciarskich. 
Zakwaterowanie: Pokoje 2, 3 os. oraz 4 os. rodzinne typu studio (na 
zapytanie za dopłatą), wszystkie z łazienką, TV, telefonem, dostępem 
do Internetu. Możliwość dostawki w pokojach 2 osobowych. Obiekt 
posiada również pokój dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 
Do dyspozycji gości:  centrum wellness, restauracja, cafe&drink bar, 
ogród grillowy, karczma, sale konferencyjne, góralska chata, pokój 
zabaw dla dzieci, salon gier, gabinety odnowy biologicznej w hote-
lowym SPA, monitorowany parking, boisko do siatkówki, miejsce do 
przechowywania nart i suszenia butów. 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu, jacuzzi, kompleksu 
saun, 1x obiadokolacja w formie grilla w dniu ustalonym przez hotel. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 5 lat - bez świadczeń - GRATIS. Łó-
żeczko dla dziecka – 20,-zł/doba. Możliwość dokupienia wyżywienia 
dla dzieci do 5 lat – 60,-zł/noc - ½ porcji wyżywienia. Dzieci 5-15 lat z 
2 osobami dorosłymi w pokoju - zniżka. Opłata za psa: 50,-zł/noc. Wy-
pożyczalnia rowerów – 50 zł/na cały dzień oraz boisko do siatkówki 
plażowej. Parking dodatkowo płatny 10 zł/doba. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLSKAL

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SKALITE

„SKALITE” 
CENA ZA 1 NOC 

13.01-26.02.23 
7 nocy

DOR/2,3/2P 346
DZ(5-15)/DOS/2P 306
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/szczyrk/skalite-hotel-.html
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Apartamenty  „ZIELONA 9”  
SZCZYRK

Budynek położony ok. 700 m od centrum miejscowości, jednocześnie w 
spokojnej i cichej okolicy, w otoczeniu przyrody - możliwość napotkania 
saren, wiewiórek, śpiewających ptaków… W zimie do najbliższego wy-
ciągu Beskidek ok.1,5 km, do wyciągów COS około 2 km, skocznia nar-
ciarska Wisła-Malinka – 20 km.
Zakwaterowanie: Dom z dwoma niezależnymi apartamentami. 
Apartament 6 osobowy (1 duże łóżko podwójne, 1 łóżko podwójne, 
1 rozkładana sofa - 60 m2) oraz Apartament 6 osobowy Lux (1 duże 
łóżko podwójne, 1 duże łóżko podwójne, 1 rozkładana sofa - 65 m2). 
Każdy z apartamentów posiada w pełni wyposażoną kuchnię z pły-
tą gazową, zmywarką i piekarnikiem elektrycznym, łazienkę z pralką, 
salon z TV LCD. 
Do dyspozycji Gości: spory taras, zewnętrzna wanna spa – jacuzzi 
(sezon letni, przy min. 3 nocach pobytu - w cenie), bezpłatny prywat-
ny parking, ogród, sprzęt do grillowania, w zimie – narciarnia.
Informacje dodatkowe: obiekt dla niepalących – całkowity zakaz 
palenia we wszystkich pomieszczeniach. Brak Wi-Fi - stałego łącza. 
Monitoring wokół obiektu. Doba hotelowa od godziny 15:00 do go-
dziny 11:00. W obiekcie obowiązuje zakaz organizowania wieczorów 
panieńskich, kawalerskich, itp. Depozyt zwrotny na poczet ewentual-
nych szkód w wysokości PLN 500 (gotówka) jest wymagany po przy-
jeździe. Całość depozytu zostanie zwrócona w gotówce po sprawdze-
niu stanu obiektu. Zimą zalecany przyjazd pojazdem z napędem na 
4 koła lub korzystanie z łańcuchów śniegowych. W pobliżu obiektu 
prowadzone są prace budowlane w okresie do 01 grudnia 2022 roku. 
Pobyty poza sezonem min. 2 noce, w wysokich sezonach 4-5 nocy.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLZI9

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
ZIELONA 9

„ZIELONA 9” 
CENA 

ZA 1 NOC 

10-27.04.23, 
03.05-07.06.23, 

11-15.06.23, 
01.09-30.11.23 

min. 2 noce

06.01-06.04.23 
min. 4 noce, 

06-10.04.23, 
27.04-03.05.23, 

07-11.06.23 
min. 3 noce

15.06-01.09.23 
min. 3  noce

APT/4-6/0P 720 1080 840
APT/4-6 lux/0P 840 1320 960
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/szczyrk/apartamenty-zielona-9.html
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miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, na terenie „Śląska Cieszyń-
skiego”, w rozgałęzionej dolinie rzeki Wisły. Ze źródeł na Baraniej Górze 
wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przy-
jęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę. Centrum miasta położone 
jest średnio na wysokości 430 m n.p.m. Specyficzne, bardzo korzystne 
walory klimatyczne pozwalają na doskonały wypoczynek oraz umożli-
wiają uprawianie sportów. 
W sezonie zimowym – ok 30 wyciągów narciarskich z funkcjonujacymi 
szkółkami narciarskimi, ok. 25 tras narciarskich, trasy spacerowe oraz 
do narciarstwa biegowego, kuligi doliną Białej Wisełki, na Kubalonce, w 
Gościejowie, mozna skorzystać ze skuterów śnieżnych, zimowe jazdy sa-
mochodami terenowymi oraz quadami. Najważniejsza impreza corocz-
na to PUCHAR ŚWIATA w skokach narciarskich.
W sezonie letnim – trasy rowerowe, trasy spacerowe, park linowy, pa-
intball, park wodny, mnóstwo punktów architektonicznych oraz kultu-
rowych.

WISŁA
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Hotel „GOŁĘBIEWSKI” 
WISŁA 
położony nad brzegiem Wisły na stoku Bukowej, w północnej części miasta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkami (suszarka do włosów), TV sat, te-
lefonem, możliwością dostępu do Internetu. 
Do dyspozycji gości: kilka restauracji: (Zielona, Czerwona, Staropol-
ska, Grilowisko), Klub Nocny, Kawiarnia Patio, sale konferencyjne, PARK 
WODNY TROPIKANA: basen sportowy - 25 m, basen rekreacyjno-wypo-
czynkowy z falą, basen z hydromasażem i biczami szkockimi, brodzik 
dla dzieci z małą zjeżdżalnią, sauny suche, parowa, jacuzzi (morskie, łu-
gowe, borowinowe, wapniowo-magnezowe), pokoje wypoczynkowe, 
tężnie, jaskinia solna, grota śnieżna, w sezonie letnim basen zewnętrz-
ny – temp. wody 30°C oraz Instytut Kosmetyczny i Odnowa Biologiczna 
GOŁĘBIEWSKA SPA, Klub Fryzjerski Maniewski, solarium, bilard, kręgle, 
gry zręcznościowe, tenis stołowy,  GOŁĘBIEWSKA MEDICAL SPA – oferta 
w dziedzinie kosmetyki, odnowy biologicznej oraz rehabilitacji.
W cenie każdego pobytu: 2 posiłki dziennie – śniadnia i obiady (13-
16.00) w formie bufetu lub śniadania i kolacje (18.30-21.00) korzystanie z 
kompleksu basenów TROPIKANA, klub dla dzieci (9.00-19.00).
Informacje dodatkowe: 1 dziecko do lat 4 przy pobytach krótkich 2-6 
nocy i do lat 7  przy pobytach na 7 nocy, pobyt GRATIS – przy 2 peł-
nopłatnych osobach w pokoju. Krótsze pobyty 3-6 nocy na zapytanie 
– informacja w biurze.  Możliwość skorzystania z oferty FIRST MINUTE – 
WARUNEK – rezerwacja oraz wpłata na min. 3 tygodnie przed pobytem 
– informacja w biurze. Hotel akceptuje zwierzęta – małe zwierzę 100 zł/
doba, duże zwierzę 200 zł/doba. Parking hotelowy – 40 zł/doba. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GOŁĘBIEWSKI

POLGOLW

„GOŁĘBIEWSKI” 
CENA ZA 1 NOC

21.01-
26.02.23 

7 nocy

26.02-
07.04.23, 

10-27.04.23 
7 nocy

07.05-
23.06.23 

7 nocy

07-
10.04.23 

min. 
2 noce

27.04-
07.05.23 

min. 
2 noce

DOR/2/2P 535 389 455 656 621
DZ(7-14)/DOS/2P 268 195 227 329 (4-14) 311 (4-14)

DOR/DOS/2P 401 292 341 493 466
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/wisla/golebiewski-hotel12.html
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Hotel „STOK” ****SKI&SPA 
WISŁA 
posiada własne wyciągi narciarskie zlokalizowane bezpośrednio przy 
hotelu (naśnieżane, oświetlone oraz ratrakowane) z wypożyczalnią 
sprzętu oraz szkółką narciarską..
Zakwaterowanie: Zakwaterowanie: 2 osobowe comfort, deluxe, pokój stu-
dio oraz apartament, pokoje 1 osobowe.
Do dyspozycji Gości: basen rekreacyjny z systemem dysz do hydro-
masażu, jacuzzi z podgrzewana wodą, brodzik dla dzieci, strefa Well-
ness (łaźnia parowa, wanna Spa z hydromasażem, sauny – infrared, 
góralska, sucha, prysznic wrażeń, strefa wypoczynkowa z brodzikiem 
Kneippa), ogród zimowy, 2 restauracje, 2 sale bankietowe, Bar Nocny 
z kręgielnią, dyskoteka, stoły bilardowe, Bar dzienny obok recepcji ho-
telowej, karczma góralska, 2 zadaszone i zabudowane kominki plene-
rowe, sale konferencyjne wyposażone w nowoczesny system audio-
wizualny, siłownia, SPA BOTANICA, strefa dziecka, plac zabaw, parking.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu oraz strefy wellness, 
siłowni, strefy dziecka – atrakcje dla dzieci, basen letni, parking, Wi-Fi.
Informacje dodatkowe: dziecko do lat 4 bez świadczeń – gratis. Hotel ak-
ceptuje zwierzęta za dopłatą. Taksa klimatyczna płatna na miejscu, możli-
wość korzystania z basenu krytego, basenu letniego, zabiegów SPA, strefy 
Wellness zostanie potwierdzona przez Hotel na 7 dni przed rozpoczęciem 
pobytu (w związku z aktualnym stanem obostrzeń pandemicznych).
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostęp-
nychmiejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * 
SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *

POLSTO

„STOK”
CENA ZA 1 NOC

14.01-
26.02.23 

min. 
5 nocy

26.02-
27.03.23 
3-5 nocy 

nd-pt

26.02-
27.03.23 

2 noce 
pt-nd

28.03-
07.04.23, 

10-
28.04.23 
3-5 nocy 

nd-pt

28.03-
07.04.23, 

10-
28.04.23 

2 noce 
pt-nd

DOR/2/2P 510 395 454 379 438
DZ(5-10)/DOS/2P 333 303 303 303 303

DZ(10-16)/DOS/2P 399 357 357 357 357
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

STOK

http://www.karpatia.pl/wisla/stok-ski-and-spa-hotel.html
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Hotel***„NAT Wisła”  
WISŁA 
położony na stoku Cieńkowa, nad potokiem Malinka i w  dzielnicy o tej 
samej nazwie.
Zakwaterowanie: 85 miejsc noclegowych w wygodnych, przytulnie 
urządzonych pokojach. Wszystkie pokoje z łazienkami, TV SAT, radio.
Do dyspozycji Gości: strefa relaksu z jacuzzi i sauną, restauracja ho-
telowa, kawiarnia, Bistro Cieńkowskie oraz Cafe Peron - bezpośred-
nio przy dolnej stacji Kolei Linowej, sala szkoleniowa (do 60 miejsc), 
winda, przechowalnia sprzętu sportowego, bilard, tenis stołowy, 
mały plac zabaw dla dzieci, zadaszone miejsce na ognisko lub grilla, 
siłownia zewnętrzna, niestrzeżony parking płatny.
Tuż przy obiekcie znajduje się Kolej Linowa „Cieńków” oferująca 
atrakcje cały rok. Zimą stanowi kompleks narciarski SN CIEŃKÓW, la-
tem zaś szlak spacerowy Pętlą Cieńkowską. 
W cenie pobytu: śniadania w formie bufetu, w okresie zimowym 
30% zniżki na karnet narciarski SN CIEŃKÓW, 
Informacje dodatkowe: pobyt w okresie sylwestrowym – bez balu, 
możliwość udziału w zabawie sylwestrowej na stoku – jak zima dopi-
sze lub w Bistro Cieńkowskim. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – spanie 
wspólne z rodzicami – opłata ryczałtowa. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLOGR

„NAT Wisła” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-26.02.23 
min. 4 noce

DOR, DZ/2,3/1P 263
DZ<3/1P 30/0P

DZ(3-12)/DOS/1P 162
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
NAT WISŁA

http://www.karpatia.pl/wisla/nat-hotel-wisla.html
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Hotel „ARKA SPA” 
WISŁA 

położony na słonecznym, południowym stoku, w dolinie potoku Jawor-
nik. Najbliższe wyciągi: Soszów /ok. 2 km/ oraz Kiczera /ok. 1 km/.
Zakwaterowanie: 50 miejsc noclegowych w pokojach 2 osobowych 
(6 z mozliwością dostawki), studiach 4 osobowych oraz apartamen-
tach. Wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę, telewizor LCD, tele-
fon, WiFi. 
Do dyspozycji gości: sala konferencyjna na 50 osób, centrum Well-
ness and Spa: 3 gabinety zabiegowe, kryty basen z podgrzewaną 
wodą, jacuzzi oraz sauna sucha, wypożyczalnia rowerów oraz kijków 
do nordic walking, monitorowany parking, bilard, piłkarzyki, restau-
racja, bar.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu (w godz. 8-21.00), 
sauny (w godz. 16-21.00), jacuzzi (w godz. 16-21.00), korzystanie z bi-
larda, piłkarzyków, opłata kliamtyczna, monitorowany parking, WiFi.
Informacje dodatkowe: Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Dzieci do 
lat 3 bez świadczeń – gratis. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
ARKA SPA

POLARK

http://www.karpatia.pl/wisla/arka-spa-hotel.html
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uzdrowisko typu podgórskiego (340–450 m npm.) z 200–letnią tradycją.
Podstawowymi wskazaniami leczniczymi są: choroby reumatyczne i re-
habilitacja narządu ruchu, choroby dróg oddechowych, choroby ukła-
du krążenia.
Ustroń jest doskonałym miejscem do uprawiania różnych form turystyki 
i dyscyplin sportowych. Jedną z głównych atrakcji jest kolej linowa krze-
sełkowa na Czantorię. Nieopodal szczytu wzdłuż granicy z Czechami 
wyznaczono przejście graniczne do Czech.
Atrakcje regionu: Leśny Park Niespodzianek, Exterme Park Równica Ba-
tuty, ścianka wspinaczkowa, kino 4D, planetarium, szlaki spacerowe, 
Muzeum Ustrońskie, Muzeum Regionalne „Stara Zagroda”.

USTROŃ
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„MAZOWSZE MEDI SPA”
USTROŃ

kameralny i luksusowy obiekt położony w samym centrum Beskidu Śląskiego.
Zakwaterowanie: 42 pokoje 2 os. standard i comfort (o podwyższonym 
standardzie, na zapytanie za dopłatą) oraz apartamenty z TV SAT, telefo-
nem, łazienką z prysznicem, dostępem do Internetu bezprzewodowego.
Do dyspozycji Gości: basen, strefa wellness and Spa, jacuzzi wew-
netzrne SIENNA oraz VIRGINIA, jacuzzi zewnętrzne HOTSPRING, sau-
na sucha oraz infared, łaźnia parowa, grota solna, siłownia, Centrum 
Rehabilitacji i Fizjoterapii Mazowsze Medi -SPA, 2 sale konferencyjne, 
bilard, konsola Vbox, miejsce ogniskowe, boisko, sala zabaw, parking. 
W cenie kadego pobytu: basen kryty i salka fitness – siłownia. 
W cenie pakietu REGENERACYJNEGO: 3 posiłki dziennie (śnia-
danie – bufet, obiad – serwowany, kolacja – bufet z serwowanych 
daniem gorącym), 5 zabiegów fizykalnych, 5 zajęć z gimnastyki w 
basenie, 5 x poranna gimnastyka grupowa, bezpłatna konsultacja 
z fizjoterapeutą i kosmetologiem, powitalna lampka wina, wieczór 
przy muzyce, strefa Wellness - nowoczesny basen kryty, grota solna, 
jacuzzi wewnętrzne, sauny sucha i infrared, łaźnia parowa, siłownia, 
salka fitness. Pobyty – 7 nocy. Pobyt zaczyna się kolacją, a kończy 
śniadaniem.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. 
Możliwość zabrania psa (tylko małych ras, tylko do wybranych po-
koi, konieczna wcześniejsza rezerwacja) – 60,-zł/noc, łóżeczko dla 
dziecka – 15 zł/doba. Możliwość dopłaty do diety bezglutenowej ok. 
10 zł/doba. Zabiegi oraz gimnastyka w dni robocze (od poniedziałku 
do piątku).
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLMAZ

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
MAZOWSZE 

MEDI SPA

MAZOWSZE 
MEDI SPA 

PAKIET 
REGENERACYJNY 
CENA ZA 1 NOC

24.01-30.06.23 
7 nocy

DOR/2STAN/3P 336

DOR/2COMF/3P 380

DOR, DZ/DOS/3P 306
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/ustron/mazowsze-medi-spa1.html
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Hotel***„NAT Ustroń” 
USTROŃ

położony jest w uzdrowiskowej części miasta, na Skarpie 
Wiślanej w Zawodziu, blisko centrum, zaledwie 400 m od dworca PKP i 
1 km od dworca PKS.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe - w sumie 148 miejsc noc-
legowych. Część z pokoi  przystosowana jest do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Hotel posiada także część hostelową 12 pokoi 2 
osobowych o standardzie turystycznym.
Do dyspozycji Gości: basen, 2 sauny, jacuzzi, szeroka gama masaży 
oraz zabiegów odnowy biologicznej, sala fitness, winda, hotelowa 
restauracja w której serwowane są smaczne dania kuchni regional-
nej, dwie nowoczesne sale konferencyjne, sala zabaw dla dzieci oraz 
duży ogród ze strefą relaksu, z tarasem letnim, wiatą grillową i sprzę-
tem do grillowania, placem zabaw dla dzieci, pojemny i monitoro-
wany parking, wypożyczalnia rowerów, Wi-Fi.
W cenie każdego pobytu: korzystanie ze strefy wellness (basen, ja-
cuzzi z hydromasażem, sauny).
W cenie pobytu FERIE: możliwość udziału w ognisku z samodziel-
nym pieczeniem kiełbasek, do 30% zniżki na karnet narciarski SN 
Cieńków w Wiśle, dla dzieci - możliwość korzystania z kids roomu.
W cenie pobytu SENIOR: pobyty dla osób pow. 60 lat, 1 zabieg 
dziennie wykonywany w dni robocze (bez masaży ręcznych i zabie-
gów wodnych), możliwość udziału w ognisku z samodzielnym piecze-
niem kiełbasek. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia pakietu 
10 zabiegów w cenie 150 zł (do wyboru ze specjalnej listy zabiegów).
W cenie pobytu WIELKANOC: 3 śniadania oraz Uroczyste Śniada-
nie Wielkanocne, 4 kolacje i 3 obiady, kącik świątecznych słodkości z 
kawą i herbatą (09.04.2023), świąteczny upominek w pokoju.
Informacje dodatkowe: Śniadania i obiadokolacje w formie bufe-
tu. Pakiety relaksacyjne, lecznicze, weekendowe, wakacyjne, wczasy 
lecznicze czy rodzinny urlop – informacja w biurze. Dzieci do 3 lat 
– bez świadczeń – spanie wspólne z rodzicami – opłata ryczałtowa. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLZIE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

NAT USTROŃ

NAT Ustroń 
CENA ZA 1 NOC

26.02-
06.04.23,

11-22.04.23 
min. 2 noce, 

14.01-
26.02.23 

min. 5 nocy

06-11.04.23 
WIELKANOC 
min. 4 noce

DOR, DZ/2,3/2P 238/1P 355 396/3P
DZ<3/2P 30/0PP 30/0P 30/0P

DZ(3-12)/DOS/2P 160/1P 185 185/3P
ceny podane w PLN

NAT Ustroń 
SENIOR 
5 nocy 

CENA ZA 1 NOC

26.02-06.04.23,
11-22.04.23 

DOR/2/2P 229
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/ustron/nat-hotel-ustron.html
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Ośrodek „TULIPAN” 
USTROŃ
obiekt położony w uzdrowiskowej części Ustronia – Zawodziu, do pijalni 
wód mineralnych ok. 1,5 km, Wyciąg Czantoria ok. 4 km od ośrodka. 
Zakwaterowanie: posiada pokoje i apartamenty 1, 2, 3, 4 os. rozmiesz-
czone na 5 kondygnacjach, wszystkie z łazienkami, TV SAT, telefonem. 
W obiekcie: sauna sucha, jacuzzi, gabinety: masażu, zabiegi kosme-
tyczne, bacówka z paleniskiem i grillem, sala TV, kawiarnia czynna w 
sezonie, wypożyczalnia rowerów, kijków do Nordic Walking, bilard, 
biblioteczka, parking, garaż, zaplecze rehabilitacyjne, sale szkolenio-
we i konferencyjne. 
W cenie pobytu SANATORYJNEGO Z KURACJĄ ZIOŁAMI: 3 posił-
ki dziennie (możliwa dieta) 1 x wizyta lekarska, 10, 20 lub 30 zabie-
gów rehabilitacyjnych wg. wskazań lekarza/fizjoterapeuty,  kuracja 
ziołowa wg. wskazań lekarza, doraźna opieka pielęgniarska, analiza 
składu ciała z wydrukiem, badanie laboratoryjne (morfologia krwi), 
program animacyjny czasu wolnego, parking, WiFi.
Informacje dodatkowe: dzieci do lat 3 gratis ( bez świadczeń). 
Dziecko do 12 ze zniżką i połową porcji wyżywienia.

POLTUL

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TULIPAN

http://www.karpatia.pl/ustron/tulipan-osrodek.html
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Leży na północnym zboczu Karkonoszy, zwanym kiedyś Śląskimi Alpa-
mi, u podnóża Śnieżki (1603). Karpacz jest jednym z najbardziej znanych 
ośrodków sportów zimowych. Znajduje się tu 17 narciarskich wyciągów 
orczykowych. W kompleksie narciarskim „Karpacz Ski Arena”, należą-
cym do największych w Polsce, znajduje się wyciąg krzesełkowy na Kopę 
(1375 m n.p.m.) i 6 wyciągów orczykowych. Pokrywa śnieżna zalega 
tu przez ok. 95 dni w roku, a liczne wyciągi narciarskie i trasy zjazdowe 
stwarzają doskonałe warunki aktywnego wypoczynku zimowego.

KARPACZ
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Hotel „ARISTON”  ***
KARPACZ
komfortowy hotel położony w samym sercu Karpacza, ok. 1,9 km od 
słynnej Świąyni Wang. W okolicy obiektu znajduje się kilka wyciągów 
narciarskich i szlaków turystycznych
Zakwaterowanie: posiada pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienką, nie-
które z możliwością dostawki wposażone w telewizor, lodówkę oraz 
zestaw do parzenia kawy i herbaty. 
Do dyspozycji gości: bar, ogród, przechowywalnia bagażu i wypoży-
czalnia sprzętu narciarskiego, sauna, parking.
W cenie każdego pobytu: Wifi, parking, 1,5 h wejście do sauny. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat gratis. Obiekt akceptuje zwie-
rzęta 30 zł-/doba. Opłata klimatyczna płatna na miejscu. 

POLARI

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ARISTON

http://www.karpatia.pl/karpacz/ariston-hotel.html
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„SANDRA SPA”
KARPACZ
Nowoczesny obiekt hotelowy położony blisko centrum Karpacza oddalo-
ny 3,2 km od Karpacz Ski Arena, 2,2 km od Winterpool Biały Jar oraz 750 
m od stoku narciarskiego orczyk. 
Zakwaterowanie: w 2, 3 os. pokojach z łazienką, TV, telefonem, minibarem. 
Do dyspozycji gości: restauracja, sale konferencyjne, kawiarnia, PUB, 
kręgielnia, centrum odnowy biologicznej, baza zabiegów rehabilita-
cyjnych, kompleks basenowo- ekreacyjny z basenami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi oraz zjeżdżalniami, solarium, sala do ćwiczeń, siłow-
nia, sauna, kort tenisowy, boisko do koszykówki, mini golf, squash, 
bilard, parking – bezpłatny. Dla amatorów białego szaleństwa - w naj-
bliższym sąsiedztwie 2 wyciągi, wypożyczalnia nart. 
Za dodatkową opłatą: kompleks łaźni i odnowy biologicznej SPA: (sau-
na fińska, solarium, łaźnia parowa, łaźnia aromatyczno - ziołowa, łaźnia 
Hamman, grota solankowa, grota wodna i natrysk doznań, lodospad, 
caldarium, salarium), zabiegi kosmetyczne, zabiegi rehabilitacyjne, SPA 
DLA DWOJGA, garaż podziemny, squash, bilard, kręgle, wypożyczalnia 
sprzętu sportowego, fitness, MINI GOLF, kawiarnia, restauracja, wypo-
życzalnia sprzętu sportowego, sklep z pamiątkami, Mini Golf. 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z kompleksu basenowego (7 ba-
senów ze zjeżdżalniami: pływacki 25 m, „sztuczna rzeka”, z goracą wodą/
ze stanowskami do masażu – jacuzzi/, z zimną wodą, ze sztuczna falą, 
dla dzieci, 3 poziomowy z zabawkami, odkryty, jacuzzi /czynny w okre-
sie wakacji/, wanny do kąpieli tematycznych), sauna Ruska Bania, łaźnia 
parowa dla dzieci, siłownia/fitness, kącik zabaw dla dzieci, programy ani-
macyjne /w okresie wakacji i ferii zimowych/, parking zewnętrzny.
W cenie pakietu FERIE: nielimitowane wejście do kompleksu saun 
i łaźni, 2 x voucher na deser i ciasto z kawą (lub soczkiem dla dzieci). 
Informacje dodatkowe: Jedno dziecko do lat 3 z dwoma osobami 
dorosłymi – GRATIS - bez świadczeń. Możliwość wypożyczenia łó-
żeczka dla dziecka opłata 30,-zł/noc, zabrania psa – opłata 40,-zł/noc/
mała rasa lub 80 zł/noc/duża rasa. Możliwość dokupienia pobytu re-
habilitacyjnego (pakiet kuracyjny) – 50 zł/doba/osoba. Parking dodat-
kowo płatny 30,-zł/doba samochód osobowy. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLSANK

„SANDRA SPA” 
CENA 

ZA 1 NOC

02.01-
26.02.23 

min. 3 noce

26.02-
07.04.23 

min. 3 noce

11-28.04.23, 
03.05-

23.06.23 
min. 3 noce

23.06-
09.07.23, 

31.08-
29.10.23 

min. 3 noce

09.07-
31.08.23 

min. 3 noce

29.10-
22.12.23 

min. 3 noce

DOR/2/2P 399 310 326 378 415 366
DZ(3-14)/2/2P 340 233 245 284 312 275
DOR/DOS/2P 280 217 229 265 291 257

DZ(3-14)/DOS/2P 220 155 163 208 229 183
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SANDRA SPA

http://www.karpatia.pl/karpacz/sandra-spa-karpacz1.html
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Hotel „GOŁĘBIEWSKI” 
KARPACZ
położony jest na wysokości około 800 m n.p.m. u podnóża najwyższego 
szczytu gór Karkonoszy – Śnieżki. Ze względu na swoje położenie i prze-
piękną panoramę gór jest doskonałym miejscem wypoczynku zarówno 
w sezonie letnim jak i zimowym. 
Zakwaterowanie: 880 pokoi – 2 osobowych, większość z możliwo-
ścią dostawki, apartamenty i pokoje typu studio (2 pokoje 2 osobo-
we połączone wewnętrznymi drzwiami) oraz pokoje 2 osobowe z 
możliwością dostawki. Pokoje wyposażone w ręczniki, suszarkę do 
włosów, telefon.
Do dyspozycji gości: 3 restauracje, Park Wodny Tropikana (kompleks 
basenów, saun, jacuzzi i zjeżdżalni), kręgielnia, salon gier, Klub Nocny, 
Klub dla Dzieci, pralnia, centrum kongresowe (28 sal konferencyjnych, 
2 sale kongresowe, sala kinowa na 300 os., restauracja Staropolska – w 
stylu góralskim), Studio Zdrowia i Urody Gołębiewska. Możliwość wy-
pożyczenia łóżeczka dla dziecka oraz wanienki do kąpania. 
W cenie każdego pobytu: 2 posiłki dziennie – śniadnia i obiady (13-
16.00) w formie bufetu, korzystanie Parku Wodnego Tropikana, klub dla 
dzieci (10:00-17:00).
Informacje dodatkowe: 1 dziecko do lat 4 przy pobytach krótkich 2-6 
nocy i do lat 7  przy pobytach na 7 nocy, pobyt GRATIS – przy 2 peł-
nopłatnych osobach wpokoju. Krótsze pobyty 3-6 nocy na zapytanie 
– informacja w biurze. Możliwość skorzystania z oferty FIRST MINUTE – 
WARUNEK – rezerwacja oraz wpłata na min. 3 tygodnie przed pobytem 
– informacja w biurze. Hotel akceptuje zwierzęta – małe – 100 zł/doba 
oraz duże – 200 zł/doba. Możliwość korzystania z 2 stref parkingowych: 
podziemny odpłatny 40 zł/doba oraz parking zewnętrzny odpłatny 30 
zł/doba – nie ma możliwości rezerwacji miejsc. 
 PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLGOLK

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GOŁĘBIEWSKI

http://www.karpatia.pl/karpacz/golebiewski-hotel.html
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Pensjonat „KARKONOSKI” *** 
KARPACZ
komfortowy pensjonat położony w pobliżu wyciągów narciarskich – 
m.in. Kopa - ok. 800 metrów oraz 300 m od Hotelu Gołębiewski (kom-
pleks basenów TROPIKANA). 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 -osobowe z łazienką, TV, lodówką do-
stępem do internetu. Możliwość jednej dostawki w pokoju 3 osobo-
wym. Pokoje w standardzie PREMIUM oraz 1 os. – na zapytanie do-
płata. 
Do dyspozycji Gości: restauracja, SPA, sala zabaw dla dzieci, bilard, 
ogród z placem zabaw i podgrzewanym basenem letnim, Internet Wi-Fi 
i dozorowany parking bez opłat, narciarnia.
W cenie każdego pobytu: wejście do SPA: w godz. 16-21.30 - jacuzzi, 
sauna fińska, parowa, tężnia solankowa, dozorowany parking, co-
dziennie bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami od 8-21.00, opłata 
klimatyczna, WiFi; dla dzieci: sala zabaw dla dzieci z grami X-BOX, ką-
cik zabaw w restauracji, plac zabaw na ogrodzie.  
W cenie pakietu FERIE: 7 nocy, 2 posiłki dziennie, słodkie czwartki (ciasto), 
dowóz SKI-busem na kompleks narciarski Kopa-Śnieżka, 1 x wejście do Huty 
Szkła JULIA, poniedziałkowe pieczenie ciasteczek z dziećmi, wtorkowe wie-
czory przy ognisku z kiełbaskami, kreatywne środy – zajęcia dla dzieci, czwar-
towe warsztaty plastyczne, piątkowe wieczory bajkowe, sanki i jabłuszka.
Informacje dodatkowe: Napoje do obiadokolacji dodatkowo płat-
ne. Dzieci do 2 lat – bez świadczeń – GRATIS. Dzieci od 2 do 4 lat ze 
zniżką, na wspólnym spaniu. Łóżeczko dla dziecka – do 3 lat - 20,-zł/

POLKAR

„KARKONOSKI” 
CENA ZA 1 NOC

10.01-28.02.23 
FERIE 7 nocy

28.02-07.04.23, 
10-28.04.23, 

03.05-30.06.23 
min. 3 noce

DOR/2,3/2P 354 315
DZ(6-12)/DOS/2P 169 153
DZ(4-6)/DOS/2P 145 130

DZ(2-4)/ WSPÓLNE 
SPANIE/ 2P 97 97

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KARKONOSKI

http://www.karpatia.pl/karpacz/karkonoski-pensjonat-.html


PO
LSKA

64

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

miasto położone w dolinie rzeki Kamiennej, od południa na stokach Kar-
konoszy z górującą nad miastem Szrenicą (1362 m n. p. m.), od północy 
na stokach Gór Izerskich z Wysokim Kamieniem (1058 m n. p. m.) i Czar-
ną Górą (965 m n. p. m.). Miejscowość jest największym ośrodkiem spor-
tów zimowych w polskich Sudetach, pokrywa śnieżna zalega tu średnio 
przez 110 dni w roku.. Centrum narciarstwa zjazdowego jest masyw 
Szrenica, na których zlokalizowanych jest 5 tras zjazdowych o łącznej 
długości ok.12 km o różnym stopniu trudności. W 2010 roku oddano 
do użytku nową kolej linową „Karkonosz Express” Ta „sześcioosobowa 
kanapa” to najdłuższy tego typu wyciąg w Polsce. Istnieje także wiele 
małych wyciągów linkowych lub orczykowych rozrzuconych na stokach 
całego miasta. Warunki klimatyczne, które panują w Szklarskiej Porębie 
porównywalne są do walorów miejscowości alpejskich. Kilka atrakcji 
Szklarskiej Poręby: Chybotek (zwany także „Misą cukru”– kilkumetrowa 
grupa skalna), Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Leśna Huta 
– huta szkła, Dinopark, Trollandia – profesjonalny Park Linowy, Espla-
nada – rodzinny park rozrywki. Miejscowe biura podróży mają w swojej 
ofercie wycieczki zorganizowane m. in. do Pragi, Skalnego Miasta, Dre-
zna itd.
W sezonie letnim: ponad 100 km szlaków turystycznych (w obrębie Kar-
konoskiego Parku Narodowego oraz Gór Izerskich) ,19 tras rowerowych,  
wspinaczka górska, jazda konna, zjazd tyrolką.
W sezonie zimowym: liczne wyciągi (Skiarena Szrenica) oraz trasy bie-
gowe.

SZKLARSKA PORĘBA
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BOUTIQUE ECO HOTEL „SASANKA” ***  
SZKLARSKA PORĘBA 

komfortowy i kameralny, z klimatycznymi wnętrzami, położony w ma-
lowniczej Szklarskiej Porębie Górnej, u stóp Karkonoszy. Jego klimat we 
wnętrzach harmonizujący z naturą, podkreślony jest detalami, kamien-
nymi posadzkami oraz drewnianymi balami pod sufitem. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 3 os., oraz pokoje typu studio 4 os. 
(dla 2 dor.+ 2 dzieci) - na zapytanie za dopłatą. Wszystkie pokoje w 
ciepłej, neutralnej stylistyce, z TV SAT, telefonem, łazienką, suszarką 
do włosów, dostępem do internetu Wi-Fi, czajnikiem elektrycznym 
(oraz zestawem powitalnym w dniu zameldowania kawa, herbata), 
niektóre z balkonem.
Do dyspozycji gości: stylowa restauracja „Żywy Ogień”, winiarnia 
w podziemiach Hotelu, góralska chata grillowa w ogrodzie, Strefa 
AQUA (w godz. 10.00-21.00) – basen z wodą słoną, bicze wodne, sau-
na sucha, jacuzzi, 2 sale konferencyjne w pełni wyposażone multime-
dialnie, masaże, profesjonalny gabinet kosmetyczny, pokój zabaw dla 
dzieci, wypożyczalnia rowerów, przechowalnia sprzętu sportowego/ 
narciarnia, eko sklep w hotelu – naturalne przetwory z lokalnej Spi-
żarni Szafarzy oraz własnej wędzarni, parking niestrzeżony.
W cenie pobytu: śniadania w formie bufetu, korzystanie ze Strefy 
AQUA (basen, sauna, jacuzzi), aqua aerobic 1 x w tygodniu, WiFi, bilard. 
Informacje dodatkowe: 1 dziecko do 10 lat śpiące wspólnie z rodzicami 
– bez osobnego miejsca do spania – GRATIS (min. 2 osoby pełnopłatne). 
W przypadku potrzeby osobnego miejsca do spania – koszt pobytu wg 
cennika – jak za osobę pełnopłatną/większy pokój – decyduje rodzic. 
Możliwość wypożyczenie łóżeczka dla dziecka – 50,-zł/noc, parking płat-
ny 25,-zł/noc – niestrzeżony, ilość miejsc ograniczona – nie ma możliwo-
ści wcześniejszej rezerwacji miejsca. Hotel akceptuje zwierzęta domowe 
- opłata 20,-zł/ noc. Możliwość dokupienia obiadokolacji na miejscu 85 
zł/osoba/doba. Możliwość wypożyczenia szlafroka – za opłatą (ok. 15,-
zł/dzień), ręczniki kąpielowe – bezpłatnie. Sprzątanie pokoi co 3 pełne 
doby pobytu. Najbliższy wyciąg narciarski w Dolinie Szczęścia – ok. 2 km 
od Hotelu. Do Ski Areny Szrenica – ok. 3,6 km. Hotel przyjmuje zwierzęta 
domowe – opłata ok. 50,-zł/noc. Pobyty – min. 2 noce.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
SASANKA

„SASANKA”
18-28.02.23, 

31.05-01.09.23, 
30.11-22.12.23

28.02-03.03.23, 
04-10.03.23, 
11-17.03.23, 

19.03-31.05.23, 
01.09-30.11.23

DOR,DZ/2,3,4/1P 204 195
DOR/1/1P 336 312

ceny podane w PLN

POLSAS

http://www.karpatia.pl/szklarska-poreba/sasanka-boutique-eco-hotel-.html
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Hotel „KRYSZTAŁ CONFERENCE & SPA” **** 
SZKLARSKA PORĘBA 
położony jest w samym sercu Szklarskiej Poręby.
Zakwaterowanie: 99 miejsc w pokojach klasy standard, deluxe oraz 
dwóch apartamentach komfortowo urządzonych (na zapytanie, za 
dopłatą). Możliwość jednej dostawki w formie materaca piankowego 
w pokojach standardowych oraz jednej dostawki w formie kanapy 
rozkładanej w pokojach de Lux i apartamentach. Każdy pokój z  kli-
matyzacją, telefonem, telewizorem LCD z szerokim wachlarzem pro-
gramów, bezpłatnym dostępem do  Internetu, mini barem, sejfem, 
suszarką do włosów oraz szlafrokiem. Posiada również pokoje  do-
stosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze wszystkich po-
koi można  podziwiać piękny widok na Karkonosze lub Góry Izerskie. 
Do dyspozycji gości: restauracja z daniami kuchni polskiej i europejskiej, 
kawiarnia ze świeżymi wypiekami i deserami oraz lobby bar, hotelowe 
centrum SPA & WELLNESS: basen z atrakcjami, jacuzzi oraz trzy sauny (su-
cha, łaźnia rzymska, laconium - inaczej łaźnia sucha), pokój ciszy; masaże, 
zabiegi na twarz (np. Hydra System, peeling kawitacyjny) oraz ciało (np. 
czekoladowy sen, peeling na ciało, jabłkowy sad); przechowalnia rowerów, 
sprzętu narciarskiego, możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking; 
piwnice hotelu - przestronny pub w modernistycznym stylu z bowlingiem 
i bilardem; komfortowo wyposażone 3 sale konferencyjne (20-120 osób). 
W cenie każdego pobytu: wolny wstęp na basen z atrakcjami, ja-
cuzzi, trzy sauny, pokój ciszy.
W cenie pobytu RELAKS: 2 noce, 2 posiłki dziennie, nielimitowany 
dostęp do Strefy Wellness, zabiegi SPA dla Pani (50 minut) - rozluźnia-
jący masaż twarzy, ramion i dekoltu przywracający spokój i harmo-
nię, relaksacyjny masaż pleców aromatyczną ciepłą świecą, zabiegi 
SPA dla Pana (50 minut) - masaż zdrowotny karku i obręczy barkowej, 
relaksacyjny masaż pleców aromatyczną ciepłą świecą.
W cenie pakietu FERIE: 2 posiłki dziennie, profesjonalna przecho-
walnia sprzętu z podgrzewaczami do butów, nielimitowany dostęp 
do Strefy Wellness, rabat 20% na wypożyczenie sprzętu w Ski Rent 
Paulo Sport, rabat 10% na zajęcia w szkole narciarskiej Snow4Fun, 
dla Najmłodszych - pokój zabaw, animacje - zgodnie z harmonogra-
mem dostępnym w recepcji hotelowej. 
 Informacje dodatkowe: Opłata za psa – 45,-zł/noc. Parking 35,-zł/noc. 
Dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS (spanie wspólne z rodzicami).
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
KRYSZTAŁ

POLKRYS

„KRYSZTAŁ” 
CENA ZA 1 NOC

02.01-
26.02.23 

FERIE min. 
3 noce

26.02-
05.04.23 
RELAKS 
2 noce

26.02-
05.04.23

DOR/2/2P 440 477 382/1P
DOR/DOS/2P 362 -- 382/1P

DZ (4-12)/DOS/2P 266 -- 246/1P
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/szklarska-poreba/krysztal-conference-and-spa-hotel.html
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Hotel „BIATHLON” Sport&SPA ***  
SZKLARSKA PORĘBA 

położony w spokojnym miejscu w Jakuszycach, na wysokosci 886m 
n.p.m. w poblizu wielu tras rowerowych, szlaków turystycznych i zimo-
wych tras biegowych.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, TV, czajnik, 
dostęp do internetu Wi-Fi. Apartamenty i pokoje typu studio oraz 
Deluxe na zapytanie, za dopłatą.
Do dyspozycji gości: restauracja i sala loft – miejsce spotkań i roz-
rywki, centrum Wellness (sauny, masaże, jacuzzi), siłownia, bogato 
wyposażona sala zabaw dla dzieci, wyposażyczalnia nart biegowych, 
w lecie boisko sportowe wielofunkcyjne.
W cenie pobytu: śniadania – bufet, obiadokolacje - serwowane, sau-
na, jacuzzi, siłownia, możliwość korzystania z boiska wielofunkcyjne-
go ze sztuczną trawą, dostęp do internetu Wi-Fi.
Informacje dodatkowe: taksa klimatyczna – ok. 3,-zł/os./dzień do-
datkowo płatne na miejscu. Dzieci do 5 lat śpiące wspólnie z rodzica-
mi (bez osobnego łóżka) – GRATIS. Dzieci 5-12 lat jako 3 i 4 osoba w 
pokoju, z 2 pełnopłatnymi – ze zniżką wg cennika. Wypożyczenie łó-
żeczka dla dziecka – 50,-zł/pobyt. Parking monitorowany – 25,-zł/noc.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
BIATHLON

POLBIAS

Hotel „KRYSZTAŁ CONFERENCE & SPA” **** 

„BIATHLON 
SPORT&SPA***” 
CENA ZA 1 NOC

15.04-29.10.23 
7 nocy

DOR/2/2P 189
DOR/3/2P 165

DOR/4 lux/2P 179
DZ (5-12)/3,4 lux/2P 136

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/szklarska-poreba/biathlon-sportandspa-hotel.html
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Jest miastem typowo uzdrowiskowym, położonym w Górach Izerskich, 
na wysokości 450-710 m n.p.m. Ta „perła uzdrowisk dolnośląskich” sły-
nie m.in. ze swych tradycji wodolecznictwa. Znajdujące się tu źródła 
wód zdrojowych oraz złoża borowiny są z powodzeniem wykorzystywa-
ne w leczeniu wielu dolegliwości takich jak np. choroby narządów ruchu, 
schorzenia reumatyczne, układu krążenia czy choroby ginekologiczne. 
Znajduje się z dala od zgiełku większych miast co gwarantuje czyste po-
wietrze i udany wypoczynek wśród zieleni. Ma doskonałą sieć szlaków 
pieszych i rowerowych, dlatego też nazywany jest rajem dla rowerzy-
stów. Trasy wiodące przez drogi, ulice i lasy pozwalają podziwiać góry, 
panoramę miasta, dolinę Kwisy a przy okazji poznawać znajdujące się 
po drodze atrakcje. Szereg punktów widokowych daje możliwość odpo-
czynku i nabrania sił. Turyści mogą wybrać się na wycieczki do Karpacza, 
Pragi i w Karkonosze lub brać udział w licznych imprezach kulturalnych 
na miejscu.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ
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Hotel „ŚWIERADÓW” *** 
ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

jeden z najstarszych budynków w Świeradowie, wybudowany w XIX wie-
ku, a w 2004 gruntownie wyremontowany położony w otulinie miejskich 
parków, oddalony około 150 m od Domu Zdrojowego. 
Zakwaterowanie: posiada pokoje 1, 2, 3 os. (niektóre dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych) z TV sat, telefonem, łazienka-
mi, WiFi, lodówką, suszarką, sejfem (odpłatny) niektóre z balkonami 
lub werandą. 
W obiekcie: restauracja, ogródek piwny, zadaszony grill, dobrze wy-
posażona baza rehabilitacyjna (elektroterapia, masaże, okłady boro-
winowe lub parafinowe, światłolecznictwo, wodolecznictwo, aroma-
terapia, inhalacja).
W cenie pobytu kuracyjnego: 2 posiłki dziennie, wizyta lekarska, 10 
zabiegów świadczonych od pon-pt zaordynowanych przez lekarza. 
Dzieci – pobyt bez zabiegów. Pobyty 7 nocy. 
Pobyt WCZASY – bez zabiegów, 7 nocy, 2 posiłki dziennie.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 4 lat przy 2 pełnopłatnych oso-
bach bez świadczeń gratis. Dzieci – pobyt bez zabiegów. Taksa klima-
tyczna płatna na miejscu. Parking – gratis.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ŚWIERADÓW

POLSWIE

HOTEL 
ŚWIERADÓW 

CENA ZA 1 NOC

08.01-
26.02.23 

KURACYJNY 
7 nocy

08.01-
26.02.23 
WCZASY 

7 nocy

23.04-
02.07.23, 

28.08-
22.10.23 

KURACYJNY 
7 nocy

23.04-
02.07.23, 

28.08-
22.10.23 
WCZASY 

7 nocy

02.07-
28.08.23 

KURACYJNY 
7 nocy

02.07-
28.08.23 
WCZASY 

7 nocy

DOR/1/2P 199 180 205 195 235 211
DOR/2,3/2P 169 155 171 158 195 167

DZ(4-12)/DOS/2P 129 110 132 112 138 125
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/swieradow-zdroj/swieradow-hotel.html
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obecnie to niewielkie uzdrowisko–niespełna 7 tys. mieszkańców, które 
dzieli się na starą–zabytkową cześć miejską, oraz na część uzdrowisko-
wą (jedno z najbardziej znanych uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej), gdzie 
leczy się choroby reumatyczne, narządów ruchu, układu nerwowego, 
krążenia, chorób zawodowych i chorób skóry.
Jest prawdopodobnie najstarszym sudeckim uzdrowiskiem.
Warto odwiedzić rynek, oraz leżący obok kościół Narodzenia NMP, na-
tomiast w części uzdrowiskowej warto zobaczyć przede wszystkim oby-
dwa Zakłady Przyrodolecznicze „Wojciecha” i „Jerzego”, pijalnię wód, 
oraz leżące blisko siebie parki zdrojowe (parki leśne). Turystyczne przej-
ście graniczne–ok. 4 km od Lądka Zdroju.
Ośrodki narciarskie: Lądek – Zdrój, Czarna Góra, Kamienica.

LĄDEK ZDRÓJ
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Hotel „MIR – JAN” 
LĄDEK ZDRÓJ 
Obiekt położony na skraju części uzdrowiskowej, nad brzegiem rzeki 
Biała Lądecka. 
Zawkaterowanie: 26 pokoi Premium, 39 pokoi standard – 1- oraz 
2- osobowych z możliwością dostawki dla dziecka (3-12 lat).
Do dyspozycji Gości: parking, restauracja, drink bar, winda, letni 
taras, salka kominkowa, część wellness & SPA (basen z wodami so-
lankowymi, basen dla najmłodszych, jacuzzi, sauna fińska, infrared, 
parowa, siłownia), 3 sale konferencyjne w pełni wyposażone, baza 
zabiegowa /m. in. komora hiperbaryczna, laser energetyczny, gabi-
net kosmetyczny/. 
W cenie pobytu: WiFi, parking, korzystanie z basenu, sauny infrared, 
jacuzzi oraz siłowni. 
W cenie pobytu WIELKANOC: 3 noce, 3 śniadania w tym uroczy-
ste wielkanocne, 3 obiadokolacje, szukanie wielkanocnego zajączka, 
1 seans w komorze normobarycznej (tlenowej), słodki bufet w 1 i 2 
dzień świąt, dancing.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń, śpiące z ro-
dzicami – bezpłatnie. Wypożyczenie łóżeczka – 50,-zł/doba. Istnieje 
możliwość dopłaty do pokoju z widokiem na rzekę oraz do pokoi 
premium. Opłata za zwierzę – 50 zł,-/doba. 

POLMIR

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

MIR-JAN

MIR JAN 
CENA ZA 1 NOC

03.01-07.04.23  
min. 3 noce

07-10.04.23 
WIELKANOC 

3 noce

10-28.04.23, 
03.05-07.06.23, 

10-26.06.23 
min 3 noce

DOR,DZ/2/1P 221 403/2P 229
DZ(3-12)/DOS/1P 140 308/2P 160
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/ladek-zdroj/mir-jan-hotel.html
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uzdrowisko położone w Kotlinie Kłodzkiej, u stóp Gór Bystrzyckich.
Usytuowanie w pięknej, otoczonej lasami dolinie Nysy Kłodzkiej spra-
wia, że panujący tu łagodny klimat sprzyja wypoczynkowi.
Jedną z najciekawszych atrakcji jest znajdujący się w centrum uzdrowi-
ska Park Zdrojowy–zabytkowe miejsce, którego walory od dawna doce-
niają mieszkańcy i turyści.
Uzdrowisko słynie z naturalnych wód (szczaw) bogato nasyconych dwu-
tlenkiem węgla, które stanowią podstawę dla kuracji pitnej i kąpieli 
mineralnych. Zalety okolicy powinni docenić miłośnicy aktywnego wy-
poczynku, którzy w sezonie letnim mają do dyspozycji m.in. kilkanaście 
kilometrów tras spacerowych, idealnych do korzystania z Nordic Wal-
king, a w sezonie zimowym doskonale przygotowane bazy narciarskie 
w Międzygórzu, Zieleńcu, Spalonej, Rudawie, Czarnej Górze.

DŁUGOPOLE ZDRÓJ
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Hotel SPA Medical „DWÓR ELIZY” *** 
DŁUGOPOLE ZDRÓJ 
Zakwaterowanie:  51 luksusowo urządzonych pokoi 1 os. oraz 2 os. 
standard,2 os. oraz 3 os. LUX oraz apartamenty. Możliwość jednej 
dostawki w pokoju 2 osobowym LUX oraz apartamencie w formie 
stałego łóżka; wszystkie pokoje z łazienkami, TV LCD, telefonem, do-
stępem do Internetu, minibarkiem - kompletowanym na życzenie.                                                                                                            
Do dyspozycji gości: basen (dł. 15m, atrakcje wodne, podświetlana woda, 
nadzór ratownika, możliwość nauki pływania), sauny, Centrum Profesjo-
nalnej Odnowy Biologicznej i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (Cen-
trum SPA, Centrum Kosmetyczne, Centrum Rehabilitacyjne oraz Centrum 
Medycyny Estetycznej), restauracja oraz kawiarnia połączona z cukiernią.  
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu, saun, sali fitness.    
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez osobnego łóżka do spa-
nia - GRATIS. Możliwość wypożyczenia łóżeczka – 20 zł/pobyt. Parking 
dodatkowo płatny – 10 zł/doba, taksa klimatyczna – ok. 3,60 zł/osoba/
doba. Obiekt nie akceptuje zwierząt. Udogodnienia dla dzieci: w pokoju 
- łóżeczko, dodatkowe poduszki i koce, podgrzewacz, czajnik, nawilżacz 
powietrza, plastikowe naczynia i sztućce dla dzieci, zabezpieczenia kon-
taktów, przewijak, zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych; w recep-
cji - aktualne telefony do lekarza, apteczka, elektroniczny termometr, 
miejsce na przechowywanie wózków dziecięcych, zestaw powitalny dla 
dzieci; w restauracji - krzesełko do karmienia, menu dla dzieci, zestaw 
do kolorowania, plastikowe naczynia i sztućce, jednorazowe śliniaczki; 
na terenie hotelu - pokój zabaw, biblioteczka, programy animacyjne.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DWÓR 
ELIZY

POLDWE

http://www.karpatia.pl/dlugopole-zdroj-/dwor-elizy-spa-medical-hotel-.html
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uzdrowisko położone w Kotlinie Kłodzkiej, w dolinie Bystrzycy Dusznic-
kiej, pomiędzy pasmami Gór Bystrzyckich i Orlickich.
Wody mineralne są stosowane w kuracjach pitnych i kąpielach kwaso-
węglowych.
W uzdrowisku najczęściej leczy się choroby gastrologiczne, narządów 
ruchu, chroniczne i alergiczne schorzenia dróg oddechowych.

DUSZNIKI ZDRÓJ
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Sanatorium „JAN KAZIMIERZ” 
DUSZNIKI ZDRÓJ 
profilem leczniczym sanatorium jest gastrologia, pulmonologia, gineko-
logia, osteoporoza oraz schorzenia narządu ruchu.
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 3 os. o wysokim standardzie, wyposa-
żone w łazienki, TV-Sat, telefon. 
Do dyspozycji Klienta: ecepcja, windy, jadalnia, gabinety lekarskie, 
sala intensywnego nadzoru medycznego, strefa dostępu do Inter-
netu wi-fi. Obiekt połączony jest z zakładem przyrodoleczniczym i 
przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Przy 
obiekcie znajduje się parking. Odległość od Pijalni Wód Mineralnych 
50 m. 
W cenie pobytu hotelowego (ze śniadaniem): kuracja pitna, co-
dziennie 2 butelki wody mineralnej (0,33 l), nieograniczony dostęp 
do basenu, jaccuzi, sauny oraz Słonecznego Fit Centrum pon-sob w 
godz. 15.00-21.00, w niedzielę i święta bez ograniczenia, szlafrok, Wifi.
Pobyt leczniczy (LECZ) obejmuje: wyżywienie z możliwością wy-
boru menu obiadowego: w dniu przyjazdu kolacja, w dniu wyjazdu 
śniadanie, w pozostałe dni 3 posiłki dziennie, opieka lekarska i pielę-
gniarska, 3 zabiegi dziennie zgodnie z ordynacją lekarza - pon-sob 
z wyłączeniem świąt, codziennie 2 butelki wody mineralnej (0,33 l), 
kuracja pitna, nieograniczony dostęp do basenu, jaccuzi, sauny oraz 
Słonecznego Fit Centrum pon-sob w godz. 15.00-21.00, w niedzielę i 
święta bez ograniczenia, szlafrok, Wifi. Pobyty – 7 nocy. 

POLJANK

„JAN KAZIMIERZ” 
CENA ZA 1 NOC

03.01-08.04.23, 
15.10-16.12.23

08.04-15.10.23, 
16.12.23-03.01.24

DOR/2/3P - LECZ 264 303
DOR/1/3P - LECZ 303 357

DOR/2/1P 189 250
DOR/1/1P 231 308

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

JAN
KAZIMIERZ

http://www.karpatia.pl/duszniki-zdroj/jan-kazimierz-sanatorium-.html
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położona w bezpośrednim sąsiedztwie Narodowego Parku Gór Stoło-
wych (m.in. Błędne Skały, Skalne Grzyby), posiada zasoby wód mineral-
nych (kwaśnych) wykorzystywanych do kuracji pitnych, kąpieli mineral-
nych.
Leczy się tutaj choroby kardiologiczne, chroniczne i alergiczne schorze-
nia dróg oddechowych, endokrynologiczne (nadczynność tarczycy), 
niedokrwistość, otyłość oraz choroby narządów ruchu.
Ok. 3 km od uzdrowiska znajduje się polsko-czeskie przejście graniczne. 

KUDOWA ZDRÓJ
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Sanatorium „POLONIA” 
KUDOWA ZDRÓJ 

położone w centrum Parku Zdrojowego, w pobliżu Pijalni Wód Mineral-
nych i Zakładów Przyrodoleczniczych. Obiekt kryje w swoich wnętrzach 
Teatr Zdrojowy im. S. Moniuszki.
Zakwaterowanie:  komfortowe pokoje: 1 os., 2 os., 3 os., apartamen-
ty. 
Do dyspozycji Gości: jadalnia, kawiarnia, gabinety lekarskie, bilard, 
sala gimanstyczna. 
W cenie pobytu hotelowego (ze śniadaniem): kuracja pitna, co-
dziennie 2 butelki wody mineralnej (0,33 l), nieograniczony dostęp 
do basenu, jaccuzi, sauny oraz Słonecznego Fit Centrum od ponie-
działku do soboty w godzinach 15.00-21.00, w niedzielę i święta bez 
ograniczenia, szlafrok, Wifi.
Pobyt leczniczy (LECZ) obejmuje: wyżywienie z możliwością wy-
boru menu obiadowego: w dniu przyjazdu kolacja, w dniu wyjazdu 
śniadanie, w pozostałe dni 3 posiłki dziennie, opieka lekarska i pielę-
gniarska, 3 zabiegi dziennie zgodnie z ordynacją lekarza - pon-sob 
z wyłączeniem świąt, codziennie 2 butelki wody mineralnej (0,33 l), 
kuracja pitna, nieograniczony dostęp do basenu, jaccuzi, sauny oraz 
Słonecznego Fit Centrum pon-sob w godz. 15.00-21.00, w niedzielę i 
święta bez ograniczenia, szlafrok, Wifi. Pobyty – 7 nocy. 

POLPOLK

„POLONIA” 
CENA ZA 1 NOC

03.01-08.04.23, 
15.10-16.12.23

08.04-15.10.23, 
16.12.23-03.01.24

DOR/2/3P - LECZ 264 303
DOR/1/3P - LECZ 303 357

DOR/2/1P 189 250
DOR/1/1P 231 308

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

POLONIA

http://www.karpatia.pl/kudowa-zdroj/polonia-sanatorium.html
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Pensjonat „AKACJA” 
KUDOWA ZDRÓJ 

znajduje się w centrum Kudowy Zdroju - miejscu cichym i pełnym zieleni, 
150 m od Parku Zdrojowego i Pijalni Wód. Pensjonat jest 100 letnim budyn-
kiem po generalnym remoncie. Pod nadzorem konserwatora zabytków 
został zachowany jego secesyjny charakter. 
Zakwaterowanie: pokoje 1 os, 2 os, 2 os z dostawką, 3 os, wszystkie 
z łazienką, TV SAT oraz dostępem do Internetu. Dwupokojowy aparta-
ment na zapytanie. Teren obiektu jest zamknięty. 
Do dyspozycji Gości: grill i miejsce na ognisko, parking. 
Informacje dodatkowe: Możliwość przyjazdu z psem/ kotem - 15,-zł/
noc. Parking – 7,-zł/noc. Możliwość dopłaty do obiadokolacji (w przy-
padku pobytów ze śniadaniami): 35,-zł/os./noc – napoje zimne i gorące 
do obiadokolacji w cenie. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

AKACJA

POLAKA

„AKACJA” 
CENA ZA 1 NOC

08.01-05.04.23, 
10-28.04.23

05.05-07.06.23, 
11-30.06.23, 

01.09-31.10.23
30.06-01.09.23

DOR/DZ/2/1P 168 174 180
DZ(0-7)/DOS/1P 80 80 80

DOR/DZ/3/1P 132 140 145
DOR/1/1P 220 252 264

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/kudowa-zdroj/akacja-pensjonat.html


PO
LSKA

79

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

Hotel „VERDE MONTANA” ****
KUDOWA ZDRÓJ 
obiekt położony u podnóży Gór Stołowych, ok. 18 km od Zieleńca. W 
bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się bogata sieć tras rowerowych
Zakwaterowanie: ponad 400 miejsc noclegowych w pokojach 1 
os., 2 os, rodzinnych oraz apartamentach niektóre z możliwością 
dostawki wyposażone w TV, telefon, łazienkę z prysznicem, zestaw 
ręczników, zestaw kosmetyków hotelowych, szlafroki, suszarkę, 
chłodziarkę, czajnik. 
Do dyspozycji Gości: Park Wodny „Zielona wyspa” – basen z pod-
wodnymi hydromasażami, basen rekreacyjny z gejzerami wodnymi, 
brodzik dla dzieci z ciepłą wodą, różnorodne jacuzzi, zjeżdżalnia o 
długości 40 metrów, sauna sucha, parowa, laconium, prysznic wra-
żeń), zewnętrzny basen - „BEZPIECZNA STREFA DZIECKA” z pod-
grzewaną wodą (brodzik z 3 głębokościami, 2 zjeżdżalnie, grzybek 
wodny, gejzer, siedziska, ścianka wspinaczkowa), całoroczna balia z 
podgrzewaną wodą, 20 Gabinetów Odnowy Biologicznej,  5 sal kon-
ferencyjnych, restauracja na 400 osób, chata grillowa (do 300 osób), 
plac zabaw, bezpłatny Internet Bezprzewodowy na pomieszcze-
niach wspólnych. 
W cenie każdego pobytu: możliwość korzystania z Parku Wodnego 
„Zielona wySPA” - dwa baseny, 40m. zjeżdżalnia wodna, kompleks 
saun, jacuzzi, sala fitness, sala gier, sala kinowa oraz pokój zabaw dla 
dzieci „ małpi gaj”, parking. Ręczniki do Parku Wodnego znajdują się 
w pokojach hotelowych (jeden dla jednej osoby).
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. Hotel 
nie akceptuje zwierząt. Kinder bal dodatkowo płatny 250,-zł osoba.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

VERDE 
MONTANA

POLVER

http://www.karpatia.pl/kudowa-zdroj/verde-montana-hotel-.html
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Hotel „ADAM & SPA” ***
KUDOWA ZDRÓJ 
klimatyczny i kameralny hotel położony ok. 300 metrów od Aqua Parku 
„Wodny Świat” oraz ok. 1 km od Parku Zdrojowego i Pijalni Wód Mine-
ralnych. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe (2 łóżka jednoosobowe), 3- 
osobowe (1 łóżko małżeńskie i 1 jednoosobowe) oraz 2-,3- osobowe 
o podwyższonym standardzie (taka sama konfiguracja łóżek jak w 
standardzie) i 2 osobowe apartamenty, wszystkie z możliwością do-
stawki i z łazienką, wyposażone w telewizor, telefon, ręczniki i WI-FI, 
w pokojach o podwyższonym standardzie i apartamentach dodat-
kowo czajnik bezprzewodowy oraz lodówka. 
Do dyspozycji Gości: restauracja, strefa SPA oraz kompleks baseno-
wy: strefa rekreacyjna z biczami wodnymi, kaskadą, gejzerem oraz 
łóżkami do hydromasażu, jacuzzi i łaźnia parowa, sala konferencyjna 
(max 85 osób), sala kominkowa, bilard. 
W cenie pakietu WCZASY: 2 posiłki dziennie, butelka wina i słodki 
upominek w pokoju, jednodniowa wycieczka z oferty miejscowego 
Biura Podróży lub masaż całego ciała, voucher na wypożyczenie ro-
weru na cały dzień, seans w Grocie solnej, dostęp strefy wellness Sali 
Relaksu oraz Sali Kominkowej i Patio grillowego z bilardem, WI-FI, 
parking, Kijki Nordic Walking, 10% rabatu na wycieczki miejscowego 
Biura Podróży.
Informacje dodatkowe: dzieci do 4 lat na wspólnym spaniu ze śnia-
daniem gratis - dopłata do połowy porcji obiadokolacji 30 zł/doba, 
dzieci 4-12 lat ze zniżką połowa porcji wyżywienia, opłata za pobyt 
ze zwierzęciem 40 zł/doba. 

POLADAM

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
ADAM SPA

http://www.karpatia.pl/kudowa-zdroj/adam-and-spa-hotel.html
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uzdrowisko w Kotlinie Kłodzkiej posiadające 4 źródła wód mineralnych 
(kwaśnych), najbardziej mineralizowane to „Wielka Pieniawa”.
Leczy się tutaj choroby narządów ruchu, gastrologiczne oraz kardiolo-
giczne.
Polanica Zdrój to doskonała baza na wycieczki po Ziemi Kłodzkiej (za-
bytki Polanicy, wodospad Wilczki w Międzygórzu, Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie, oraz tysiącletnie Kłodzko z licznymi zabytkami architektonicz-
nymi).

POLANICA ZDRÓJ
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Sanatorium „WIELKA PIENIAWA” 
POLANICA ZDRÓJ 

położone ok. 30 m od Pijalni Wód Mineralnych. Obiekt połączony jest 
z nowoczesnym centrum rekreacyjnym „SŁONECZNE TERMY WIELKA 
PIENIAWA” (2 baseny z masażami wodnymi, SŁONECZNA PLAŻA, Strefa 
Saun KLIMATY ŚWIATA), jest przystosowany do przyjmowania osób nie-
pełnosprawnych.
Zakwaterowanie: apartamenty oraz pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe o 
wysokim standardzie z łazienką, TV-Sat, telefonem. 
Do dyspozycji Gości: winda, jadalnia, gabinety lekarskie, sala in-
tensywnego nadzoru oraz gabinety odnowy biologicznej, gabinety 
kosmetyczne, rekreacyjne (wykonywanych jest tutaj ponad 60 ro-
dzajów zabiegów leczniczych), herbaciarnia „Romantyczna” i sala 
bilardowa. Na miejscu znajduje się parking strzeżony.
W cenie pobytu hotelowego (ze śniadaniem): kuracja pitna, co-
dziennie 2 butelki wody mineralnej (0,33 l), nieograniczony dostęp 
do basenu, jaccuzi, sauny oraz Słonecznego Fit Centrum pon-sob 
w godz. 15.00-21.00, w niedzielę i święta bez ograniczenia, szlafrok, 
Wifi.
Pobyt leczniczy (LECZ) obejmuje: wyżywienie z możliwością wy-
boru menu obiadowego: w dniu przyjazdu kolacja, w dniu wyjazdu 
śniadanie, w pozostałe dni 3 posiłki dziennie, opieka lekarska i pielę-
gniarska, 3 zabiegi dziennie zgodnie z ordynacją lekarza - pon-sob 
z wyłączeniem świąt, codziennie 2 butelki wody mineralnej (0,33 l), 
kuracja pitna, nieograniczony dostęp do basenu, jaccuzi, sauny oraz 
Słonecznego Fit Centrum pon-sob w godz. 15.00-21.00, w niedzielę i 
święta bez ograniczenia, szlafrok, Wifi. Pobyty – 7 nocy.

POLWIEP

„WIELKA PIENIAWA” 
CENA ZA 1 NOC 
PAKIET 7 NOCY

03.01-08.04.23, 
15.10-16.12.23

08.04-15.10.23, 
16.12.23-03.01.24

DOR/2/3P - LECZ 292 331
DOR/1/3P - LECZ 344 397

DOR/2/1P 220 278
DOR/1/1P 292 363

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

WIELKA 
PIENIAWA

http://www.karpatia.pl/polanica-zdroj/wielka-pieniawa-sanatorium.html
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Hotel „POLANICA RESORT&SPA”
POLANICA ZDRÓJ 
obiekt znajdujący się w odległości 600 m od Parku Zdrojowego oraz 22 
km od stacji narciarskiej w Zieleńcu
Zakwaterowanie: 95 pokoi 1-, 2 – osobowych  typu Standard, De-
luxe oraz Superior oraz studia rodzinne w większości posiadające 
balkony - wyposażone w telewizor, telefon, mini-lodówka, sejf oraz 
zestaw powitalny. W łazienkach znajduje się m.in. prysznic lub wan-
na, suszarka do włosów oraz zestaw ręczników.
Dodatkowo do dyspozycji Gości: Park Wodny (pełnowymiarowy 
basen – 25m, strefa z masażerami i gejzerami, płytka strefa dla dzieci 
ze zjeżdżalniami w kształcie Słonika, jacuzzi oraz strefa saun – łaźnia 
parowa, sauna sucha oraz saunarium), restauracja, Drink – Bar, lobby, 
Centrum Konferencyjne, siłownia wyposażona w sprzęt typu cardio, 
sala bilardowa, kryta hala sportowa z wielofunkcyjnym boiskiem – 
ogrzewana – dodatkowo płatna, strefa SPA z 6 gabinetami, 2 sale za-
baw, zewnętrzny plac zabaw, domek grillowy.
W cenie każdego pobytu: wstęp do Parku Wodnego, wstęp do 
strefy fitness z siłownią, strefa saun (16:00-21:00), bezprzewodowy 
Internet, korzystanie z pokoju zabaw oraz placu zabaw dla dzieci, 
bezpłatne miejsce parkingowe. 
Informacje dodatkowe: Dziecko do lat 3 śpiące z rodzicami bez 
świadczeń BEZPŁATNIE. Hotel nie akceptuje zwierząt.  
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLPOLR

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
POLANICA 

RESORT & SPA

http://www.karpatia.pl/polanica-zdroj/polanica-resortandspa.html
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„NOWY ZDRÓJ” 
REHABILITACYJNY 

nd-nd 7 nocy 
CENA ZA 1 NOC

30.10-
18.12.22 

DOR/2/2P 311
DOR/1/2P 372

ceny podane w PLN

„NOWY ZDRÓJ” 
POLANICA ZDRÓJ 
obiekt położony 600 metrów od centrum miejscowości oraz 50 m od 
Parku Zdrojowego, najbliższy wyciąg narciarski oddalony 20 km.
Zakwaterowanie:  300 miejsc noclegowych w 140 pokojach 1, 2 (z 
możliwością jednej dostawki), 3-os. i 5 apartamentach – wyposażo-
nych w łazienkę z kabiną prysznicową oraz w apartamentach wannę, 
suszarkę i ręczniki, balkon lub taras, TV LED, telefon, WiFi.  
Dodatkowo do dyspozycji Gości: restauracja na 260 osób – możliwość wy-
boru diety wegetariańskiej, wegańskiej oraz bezglutenowej, kawiarnia z wła-
snymi wypiekami, sala bankietowa na 130 osób, 5 sal konferencyjnych z peł-
nym wyposażeniem technicznym, 2 baseny z funkcją rehabilitacyjną, masaży 
wodnych i rekreacyjną, jacuzzi, salę fitness, strefę saun: sauna fińska, ziołowa, 
infrared i łaźnia parowa, strefa SPA & Wellness w 26 gabinetach oferujących 
usługi pielęgnacyjne, masaże, zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne i inne, par-
king zewnętrzny na 100 samochodów i 3 autokary – dodatkowo płatny. 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z kompleksu basenowego, 
jacuzzi, strefy saun oraz Sali fitness z siłownią, wifi.                                                   
W cenie pobytu TURNUS REHABILITACYJNY 7 nocy:  1 konsultacja 
medyczna, 3 zabiegi dziennie wg zalecienia medycznego, (od ponie-
działku do piątku – oprócz sobót, niedziel, świat oraz dnia przyjazdu 
oraz wyjazdu),  krenoterapia (bilety do pijalni wody mineralnej), zaję-
cia z fizjoterapeutą (wtorek-piątek wymagane zapisy), opieka fizjote-
rapeutyczna, program kulturalno-rozrywkowy.
W cenie pakietu FERIE: specjalne rabaty w wypożyczalni sprzętu 
oraz na zajęcia z instruktorem w Zieleńcu, schowek na narty, wie-
czory taneczne organizowane zgodnie z harmonogramem, dla dzie-
ci zajęcia animacyjne w każdy czwartek (wymagane zapisy, min. 5 
uczestników), sala zabaw.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 na łóżku z rodzicami GRATIS,  
a jedno dziecko (3-9 lat) na dostawce ze zniżką. Parking 15 zł/doba, 
wypożyczenie ręcznika zabiegowego – 20 zł/pobyt,  szlafroka – 30 
zł/pobyt. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu do-
stępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * 
SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ *

POLNOZ

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

NOWY ZDRÓJ

„NOWY ZDRÓJ” 
CENA ZA 1 NOC

16.01-26.02.23  
FERIE 

min. 3 noce

DOR/2/2P 329
DZ(3-9)/DOS/2P 145

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/polanica-zdroj/nowy-zdroj-centrum-zdrowia-i-wypoczynku.html
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położony na Wyżynie Lubelskiej–212 m n.p.m., stanowi część Kazimier-
skiego Parku Krajobrazowego urzekającego polskimi plenerami, archi-
tekturą, imponującą historią.
Atrakcją tych okolic jest sieć wąwozów lessowych. Umiarkowane prze-
wietrzanie, duża wilgotność i nasłonecznienie tworzą specyficzny mi-
kroklimat Nałęczowa. Sprzyja on obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi i 
zmniejszaniu dolegliwości chorób układu krążenia (choroba wieńcowa, 
nadciśnienie tętnicze i nerwica sercowo – naczyniowa, rodzinne obcią-
żenie chorobą układu krążenia), a magnezowe wody mineralne uzupeł-
niają niedobory w organizmie spowodowane stresem.
Leczy się tu również choroby układu ruchu. Dostępny jest pełny zakres 
zabiegów hydroterapeutycznych i fizykoterapeutycznych.
Na gości przyjeżdżających do Nałęczowa czeka zabytkowy park, Pal-
miarnia, źródła wód mineralnych, SPA, kompleks basenowy ATRIUM z 
atrakcjami wodnymi (należący do Uzdrowiska Nałęczów) również bo-
gaty program kulturalny: koncerty, spotkania, wycieczki, dancingi, bi-
blioteka.

NAŁĘCZÓW
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„TERMY PAŁACOWE” 
NAŁĘCZÓW
położony w otoczeniu malowniczego Parku Zdrojowego i około 200 me-
trów od Kompleksu Wodnego Atrium.
Zakwaterowanie: posiada 138 miejc noclegowych w pokojach 1 i 2 
osobowych, 1 i 2 osobowych lux oraz 1 i 2 osobowych apartaman-
tach na zapytanie za dodatkową opłatą, wszystkie klimatyzowane i 
wyposażone w sejf, czajnik elektryczny oraz telewizor. 
W obiekcie: 7 gabinetów kosmetycznych Clarins, 11 gabinetów za-
biegowych odnowy biologicznej, salon fryzjerski Matrix oraz basen 
ze stanowiskami do aquaaerobicu, 2 sale konferencynjne, restaura-
cja, parking niestrzeżony 18 zł,-/doba.
W cenie pobytu MAGIA ZDROWIA: 3 zabiegi lecznicze dziennie (z 
wyłączeniem niedzieli i świąt), początkowa konsultacja fizjoterapeu-
tyczna wraz z ordynacją zabiegów, kuracja wodami leczniczymi w Pi-
jalni Zdrojowej, wieczorki taneczne w Klubie Atrium, nieograniczony 
wstęp na basen Atrium.
Informacje dodatkowe: Obiekt przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Jedno dziecko do 6 lat przy 2 pełnopłatnych 
opiekunach bez świadczeń gratis. Dzieci do 12 lat – 3 posiłki oraz nie-
ograniczony wstęp na basen, pobyt bez zabiegów. Parking niestrze-
żony ok. 20 zł,-/doba. dla osób wymagających konsultacji lekarskiej 
– początkowe badanie lekarskie w obiekcie sanatoryjnym za dodat-
kową opłatą 140 zł,-

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TERMY 
PAŁCOWE

POLTER

„TERMY PAŁACOWE” 
CENA ZA 1 NOC 

MAGIA ZDROWIA

14.01-27.04.23, 
01.11-22.12.23 

min. 5 nocy

27.04-01.11.23 
min. 5 nocy

DOR/2/3P 292 324
DZ(6-12)/DOS/3P 150 164

DOR/1/3P 335 356
DOR/2 lux/3P 346 372

DZ(6-12)/DOS/2 lux/3P 175 188
DOR/1 lux/3P 399 420

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/naleczow/termy-palacowe1.html
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Sanatorium „KSIĄŻĘ JÓZEF” 
NAŁĘCZÓW
przepięknie i malowniczo położone sanatorium, w centrum Parku Zdro-
jowego, z widokiem na staw. Jest to zabytkowy budynek z odrestauro-
wanymi wnętrzami. W odległości ok. 50 m znajduje się kompleks wodny 
Atrium: basen „Aquatonic”, łóżka bąbelkowe, ławeczki perełkowe, gej-
zery, dysze masujące i łabędzia szyja, tory do pływania, a także basen 
białej glinki, która poprawia wygląd skóry i wygładza ją. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienką, wyposażone 
w telefon, TV, czajnik bezprzewodowy. 
Do dyspozycji gości: winda, część rehabilitacyjna, jadalnia oraz 
kriokomora. 
W cenie: min. 3 noce, 3 posiłki dziennie, 2 zabiegi dziennie (z wyłą-
czeniem niedziel i świąt), 1 x początkowe badanie lekarskie,  opieka 
pielęgniarsko-medyczna, codzienne wieczorki taneczne, nieograni-
czony dostęp do kuracji pitnych wodami leczniczymi, 10% rabatu na 
wszystkie zabiegi SPA w dni robocze.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KSIĄŻE 
JÓZEF

POLKSI

„KSIĄŻE JÓZEF” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-27.04.23, 
01.11-22.12.23 

min. 3 noce

27.04-01.11.23 
min. 3 noce

DOR/2,3/3P 199 221
DOR/1/3P 272 294

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/naleczow/ksiaze-jozef-sanatorium.html
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Sanatorium „PAWILON AGIELSKI” 
NAŁĘCZÓW
Elegancki i kameralny obiekt położony na terenie Parku Zdrojowego, tuż 
obok Pałacu Małachowskich.
Zakwaterowanie: ok. 60 miejsc w komfortowych pokojach 2 os. z 
łazienką, TV, telefonem, czajnikiem i lodówką. Obiekt jest przygoto-
wany na przyjęcie Gości na wózkach inwalidzkich.
Do dyspozycji gości: restauracja, winda, czytelnia, część bazy za-
biegowej (masaże wodne i suche, kąpiele fango, elektrostymulacja). 
Internet Wi-Fi dostępny w znajdującej się na miejscu czytelni.
W cenie pakietu TYDZIEŃ DLA SERCA: 5 nocy, 3 posiłki dziennie, 1 
x konsultacja lekarska/ kardiolog, całodobowa opieka pielęgniarska, 
3 masaże klasyczne częściowe oraz 15 zabiegów leczniczych/ pobyt, 
wieczorki taneczne, nieograniczony dostęp do kuracji pitnych wo-
dami leczniczymi, nieograniczony dostęp do kompleksu wodnego 
Atrium, pakiet diagnostyczy (EKG, 5 badań laboratoryjnych – morfo-
logia krwi, lipidogram, glukoza, sód, potas – pozostałe badania od-
płatne. Dieta eliminacyjna lub wymagająca dodatkowych posiłków 
– dopłata 12,-zł doba.
Informacje dodatkowe: taksa klimatyczna płatna na miejscu dodat-
kowo 4,20,-zł/os./ noc. Parking odpłatny ok. 20,-zł/doba – ilość miejsc 
ograniczona. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PAWILON 
ANGIELSKI

POLPAW

„PAWILON ANGIELSKI” 
TYDZIEŃ

DLA SERCA
CENA ZA 1 NOC

14.01-27.04.23, 
01.11-22.12.23 5 

nocy

27.04-01.11.23 5 
nocy

DOR/2/3P 310 335
DOR/1/3P 375 400

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/naleczow/pawilon-angielski1.html
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jedno z największych uzdrowisk, położone na tzw. „Białych Kujawach”, 
pośrodku Niziny Ciechocińskiej, między Toruniem a Włocławkiem.
Kurort ma łagodny klimat, charakteryzujący się właściwościami zbliżo-
nymi do klimatu morskiego, posiadający walory lecznicze.
W Ciechocinku występują źródła solankowe. Uzdrowisko przyciąga ku-
racjuszy i wczasowiczów nie tylko swymi walorami leczniczymi, lecz tak-
że malowniczym położeniem, zielenią licznych skwerów i parków, miłym 
i przytulnym klimatem kawiarenek, szumem fontann, powagą tężni, 
urokiem wielu miejsc spacerowych.
Leczy się tu choroby narządu ruchu, reumatyczne, układu oddechowego, 
układu krążenia i układu nerwowego.

CIECHOCINEK
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Klinika Uzdrowiskowa „POD TĘŻNIAMI”
CIECHOCINEK
położona w centrum uzdrowiska przy słynnych tężniach. 
Zakwaterowanie: 270 funkcjonalnie wyposażonych pokoi i aparta-
mentów. Wszystkie posiadają łazienki z prysznicem. W każdym z nich 
znajduje się: TV-SAT LCD, radio, telefon, lodówka (w pokojach typu 
LUDWIK), dostęp do Internetu, zestaw naczyń i sztućców, komplet 
ręczników, szlafrok, powitalny zestaw kosmetyków. Apartamenty 
oraz pokoje typu studio na zapytanie za dopłatą. W części A - pokoje 
1 i 2 os. typu Standard, 2 os. typu Ludwik, pokoje STUDIO oraz Apar-
tamenty. W części B - pokoje STUDIO (sypialnia + pokój dzienny), luk-
susowe Apartamenty. W części C - pokoje 1 os. typu Ludwik. W części 
D - nowoczesny Kompleks Balneologiczny, pokoje 1, 2 i 3 os., w tym 
pokoje z widokiem na Tężnie – na zapytanie za dopłatą . Część E - 
dwupoziomowy, wolno stojący budynek – Hotelik (ok. 150 metrów 
od budynku głównego) - pokoje 1 i 2 os. oraz pokoje STUDIO, możli-
wość zakwaterowania ze zwierzętami. 
Do dyspozycji gości: pełna baza zabiegowa, siłownia, basen kryty i 
zewnętrzny, sauna, łaźnia parowa, masaże, restauracja, parking.
W cenie pobytu LECZNICZEGO: 2 badania lekarskie /wizyta wstęp-
na i końcowa/, Platforma Schumanna 3D – zabieg raz w trakcie po-
bytu, możliwość korzystania z Fit Parku bez ograniczeń, wstęp do 
basenów rehabilitacyjnych (basen zewnętrzny oraz wewnętrzny z 
atrakcjami wodnymi) oraz do zespołu saun i łaźni do 90 min. dzien-
nie, seans (inhalacja) w Kryształowej Komnacie Solnej z minitężnią 45 
min. - co trzeci dzień, wstęp na imperezy kulturowo – rozrywkowe 
organizowane przez Klinikę, 15 zabiegów na 7 noclegowy pobyt /z 
grupy zabiegów - kinezyterapia, masaże mechaniczne, fizykoterapia, 
hydroterapia oraz termoterapia/. Decyzję co do wyboru zabiegów 
podejmuje lekarz na wstępnym badaniu lekarskim. Pobyt rozpoczy-
na się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Informacje dodatkowe: parking dodatkowo płatny – ok. 20,-zł/
doba. Obiekt akceptuje zwierzęta ok. 50 – 100 zł/doba (w zależności 
do wielkości zwierzęcia).

POLPODT

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

POD TĘŻNIAMI

„POD TĘŻNIAMI” 
CENA ZA 1 NOC

21.01-06.04.23, 
11-30.04.23 

7 nocy

30.04-01.10.23 
7 nocy

01.10-20.12.23 
7 nocy

DOR/2/3P – stand. 279 370 322
DOR/2/3P – Ludwik 306 403 352
DOR/1/3P – stand. 325 427 373

DOR/1/3P – Ludwik 352 492 406
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/ciechocinek/pod-tezniami-klinika-uzdrowiskowa-.html
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OL-R „EDEN” 
CIECHOCINEK

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

EDEN

nowoczesny, niewielki i kameralny ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny, po-
łożony ok. 1,5 km od centrum uzdrowiska, w spokojnej i cichej części mia-
sta,  w otoczeniu własnego, pięknego ogrodu z bujną i kolorową roślinno-
ścią, specjalizuje się w leczeniu uzdrowiskowym schorzeń: pourazowych, 
narządów ruchu, reumatologicznych, kardiologicznych, górnych dróg od-
dechowych, dziecięcego porażenia mózgowego, SM, otyłości i cukrzycy. 
Zakwaterowanie: Posiada ok 100 miejsc w pokojach 1 i 2 osobowych 
z łazienkami, TV, radio, telefonem i sejfem. 
Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia z przeszklonym dachem, baza 
zabiegowa, centrum mini SPA, 1 osobowa kriokomora, kapsuła Alpha-
massage, łóżko masujące AquaThermoJet, urządzenie do walki z cellu-
litem i odchudzania Body Space (bieżnia w podczerwieni), grota solna 
z własnym generatorem (decydującym o właściwościach leczniczych), 
biblioteka, siłownia, klimatyzowana stołówka, winda panoramiczna, 
strzeżony parking, bezprzewodowy dostęp do Internetu, wypożyczalnia 
rowerów, wypożyczalnia sprzętu do Nordic Walking, minitężnie w ogro-
dzie, grill. 
W cenie pobytu leczniczego: 3 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza - 
w dni robocze, konsultacja lekarska, całodobowa opieka medyczna, wej-
ście do minitężni, internet wi-fi.
Informacje dodatkowe: W okresie wakacyjnym - możliwość dopłaty 
do pokoju z klimatyzacją - 10,-zł/os./noc. Dzieci do 2 lat bez świadczeń 
- opłata ryczałtowa - 12,-zł/noc. Dzieci 2-7 lat ze zniżką - 1/2 wyżywienia, 
bez zabiegów. 

POLEDENC

http://www.karpatia.pl/ciechocinek/eden-sanatorium-uzdrowiskowe.html
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Sanatorium „PAŁAC ŁAZIENKI II” 
CIECHOCINEK

„PAŁAC ŁAZIENKI II” 
PO ZDROWIE

CENA ZA 1 NOC

02.01-30.04.23, 
01.10-17.12.23 

7 nocy

30.04-01.10.23 
7 nocy

DOR/1 ATTIC/3P 252 275
DOR/2 ATTIC/3P 230 252

DOR/2 COMFORT/3P 263 274
ceny podane w PLN

kompleks tworzy zespół dwóch obiektów - Pałacu objętego opieką kon-
serwatorską i przyległego Pensjonatu, położonych w centrum Ciecho-
cinka
Zakwaterowanie: 200 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2- i 3- os. 
oraz apartamentach z łazienkami, o zróżnicowanym standardzie, 
część przystosowana dla osób niepełnosprawnych (w części pałaco-
wej). 
Do dyspozycji Gości: baza zabiegowa Medical and Spa, sala fitness, 
mini siłownia, sauna fińska, Kids Klub, sale konferencyjne, restauracja 
MARCONI, kawiarnia, bar, monitorowany parking.
W cenie PAKIETU PO ZDROWIE: 3 posiłki dziennie, opieka lekarska 
i pielęgniarska, 3 zabiegi dziennie (w dni robocze) zaordynowane 
przez lekarza, bezpłatny wstęp do sauny fińskiej oraz siłowni (atlas), 
program kulturalno-rozrywkowy, WiFi. 
Informacje dodatkowe: parking 6 zł/doba. Obiekt akceptuje pobyt 
ze zwierzętami. 

POLPAL

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PAŁAC 
ŁAZIENKI

http://www.karpatia.pl/ciechocinek/palac-lazienki-ii-sanatorium.html
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miejscowość położona na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Miko-
łajskim i Tałty, w samym centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Doskonałe miejsce dla amatorów żeglarstwa i sportów wodnych, war-
to również zapuścić się na tereny Mazurskiego Parku Krajobrazowego, 
zwiedzić zabytkowe obiekty Mikołajek, skorzystać z tras spacerowych 
wokół Mikołajek oraz głównej atrakcji, jaką jest rejs statkiem „Białej Flo-
ty”.

MIKOŁAJKI
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Hotel „GOŁĘBIEWSKI”**** 
MIKOŁAJKI

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GOŁĘBIEWSKI

położony nad brzegiem jeziora Tałty. 
Zakwaterowanie:  689 komfortowe pokoje 1 i 2 - osobowe o powierzchni ponad 40 m2 w tym 18 pokoi rodzinnych (tzw. STUDIO - dwa pokoje dwuosobowe połączone drzwiami w 
ściance działowej). Wszystkie pokoje posiadają balkony, łazienki z prysznicem, TV SAT, telefon, możliwość podłączenia do Internetu część pokoi ma widok na jezioro Tałty i panoramę 
miasteczka, pozostałe na Klub Jeździecki i kompleks basenów zewnętrznych. 
Do dyspozycji Gości: 2 restauracje, kawiarnia, oberża, tawerna, klub nocny, sale konferencyjne, Akademia Golfa, Studio Zdrowia i Urody Gołębiewska Park Wodny „Tropikana” [basen 
sportowy - długość 25m; szerokość 12m; głębokość od 1,6 m do 2,5m, basen rekreacyjny z falą, basen z hydromasażem wodno-powietrznym, basen szkolny, brodzik dla dzieci, trzy tory 
zjeżdżalni o łącznej długości ok. 700 m, młynek wodny, basen rzeka z prądami, różnorodne wanny jacuzzi - borowinowe, magnezowo-wapniowe, ługowe, morskie, jodowo-bromowe. 
Sauny: parowa i suche o nutach zapachowych - świerkowa, eukaliptusowa, ziół alpejskich, jaskinia solna, sauna śnieżno - lodowa. Tężnie solankowe: tężnia solankowa nasyca powietrze 
jodem, bromem, wapniem i innymi mikroelementami - jod powoduje rozrzedzenie śluzu, brom korzystnie wpływa na oskrzela, a wapń działa antyalergicznie. Tężnia wytwarza w oto-
czeniu magnez, sód, potas i żelazo. Baseny zewnętrzne: sportowy (długość 25 m, szerokość 15 m, głębokość od 1,7 m do 2.6 m), basen rekreacyjny z biczami szkockimi i hydromasażem, 
brodzik dla dzieci oraz taras słoneczny z leżakami)], zabiegi hydroterapii, kąpiele lecznicze, masaże i zabiegi wodne SPA, lodowisko, wypożyczalnia łyżew, Klub zabaw dla dzieci, pokój 
zabaw, ogródek jordanowski, klub jeździecki, salon gier, przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego (m.in. żaglówki, motorówki, rowery wodne, kajaki, jachty, łódki wiosłowe). Park 
Wodny Tropikana czynny codziennie w godzinach 8:00-21:00. Przy wejściu Goście otrzymują jeden ręcznik dla jednej osoby. 
W cenie każdego pobytu: 2 posiłki dziennie – śniadnia i obiady (13-16.00) w formie bufetu, korzystanie z Parku wodnego Tropikana, wstęp na całoroczne lodowisko (możliwość wy-
pożyczenia łyżw za dodatkową opłatą), zajęcia w klubie dla dzieci (10:00-17:00).
Informacje dodatkowe: 1 dziecko do lat 4 przy pobytach krótkich 2-6 nocy i do lat 7  przy pobytach na 7 nocy, pobyt GRATIS – przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju. Krótsze pobyty 
3-6 nocy na zapytanie – informacja w biurze.  Możliwość skorzystania z oferty FIRST MINUTE – WARUNEK – rezerwacja oraz wpłata na min. 3 tygodnie przed pobytem – informacja w 
biurze. 
Park Wodny Tropikana czynny codziennie w godzinach 8:00-21:00. Przy wejściu Goście otrzymują jeden ręcznik dla jednej osoby. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z kompleksu basenów 
tylko pod opieką osób dorosłych.
Parking (odpłatność 20 zł/dobę). Przed hotelem znajduje się również parking nieodpłatny – niedozorowany. 
Hotel akceptuje pobyt zwierząt – 100 zł/doba/małe zwierzę oraz 200 zł/doba/dużo zwierzę.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *

POLGOL

http://www.karpatia.pl/mikolajki/golebiewski-hotel1.html
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Hotel „GOŁĘBIEWSKI”**** 
MIKOŁAJKI

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GOŁĘBIEWSKI

POLGOL

„GOŁĘBIEWSKI” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-26.02.23 
7 nocy

26.02-07.04.23, 
10-28.04.23, 

06.05-08.06.23, 
11-23.06.23 

7 nocy

07-10.04.23, 
08-11.06.23 

28.04-6.05.23 
min. 2 noce

DOR/2/2P 457 364 585
DZ(7-14)/DOS/2P 230 185 295 (4-14)

DOR/DOS/2P 345 275 440
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/mikolajki/golebiewski-hotel1.html
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Hotel „AMAX” *** 
MIKOŁAJKI
położony bezpośrednio nad brzegiem jeziora Mikołajskiego, w otoczeniu 
Puszczy Piskiej.
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe, apartamenty z salonem i sy-
pialnią, piętrowe wille z własnym ogrodem i kominkiem.
Do dyspozycji gości: basen wewnętrzny z jacuzzi i sauną, LaFleur SPA 
Mazury z 12 gabinetami, ogród z basenem zewnętrznym, plac zabaw, 
Restauracja w Zatoce z własną wędzarnią, bezpłatny parking, WiFi, 2 
klimatyzowane sale konferencyjne, bilard, ping-pong.
W cenie każdego pobytu: basen zewnętrzny, basen wewnętrzny, 
jacuzzi, sauna sucha, bilard, internet wi-fi, pokój zabaw dla dzieci. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 4 lat bez świadczeń (w pokoju z 
rodzicami, na wspólnym spaniu) – gratis. Możliwość dokupienia obia-
dokolacji: 69,-zł/os./dzień. Dopłata do pokoi typu Premium – 30,-zł/
os./ noc.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLAMAX

„AMAX” 
CENA ZA 1 NOC

02.01-31.03.23, 
01.11-22.12.23 

min. 3 noce

31.03-30.06.23, 
01.09-01.11.23 

min. 3 noce

30.06-01.09.23 
7 nocy

DOR/2/1P 146 179 275
DOR,DZ/APT2/1P 199 235 383
DOR,DZ/APT4/1P 137 169 260
DZ(5-12)/DOS/1P 104 104 104

DOR/DOS/1P --- 162 162
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

AMAX

http://www.karpatia.pl/mikolajki/amax-hotel.html
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miasto jest położone w zachodniej części Równiny Augustowskiej, wcho-
dzącej w skład Pojezierza Litewskiego, nad rzeką Nettą, pomiędzy jezio-
rami Necko, Białym i Sajno, od wschodu, południa i północy otoczony 
jest Puszczą Augustowską, w niedalekiej odległości od przejść granicz-
nych z Litwą i z Białorusią.
Jest również znanym uzdrowiskiem posiadającym udokumentowane 
torfy ze złoża „Kolnica” zaliczone do kopalin leczniczych podstawowych 
oraz leczącym choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologicz-
ne, choroby naczyń obwodowych, osteoporozę.
Uzdrowisko Augustów posiada park zdrojowy z ścieżką zdrowia o dłu-
gości o długości 1000 m.
Można tutaj także podziwiać: Kanał Augustowski, Starą Pocztę, Oficerski 
Yacht Club, Park miejski na Rynku Zygmunta Augusta, Kamienice przy 
Rynku (1800-1801)–najstarszych w pełni zachowany budynek w mie-
ście, oraz wiele innych.
Ponadto Augustów to najważniejszy ośrodek turystyczny i wypoczynko-
wy na obszarze Puszczy Augustowskiej (ze stanicą wodną); Są tu liczne 
wypożyczalnie sprzętu wodnego, plaże, atrakcje turystyczne (m.in. tor 
do jazdy na nartach wodnych o długości 740 m, statki wycieczkowe itp.). 

AUGUSTÓW
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Hotel „WARSZAWA” SPA & RESORT *** 
AUGUSTÓW
należy do programu Polish Prestige Hotels & Resorts, położony nad brzegiem 
jeziora Necko, na zalesionym terenie, nazwa jest sentymentalnym odwoła-
niem do samochodu marki Warszawa, produkowanego przez Fabrykę Samo-
chodów Osobowych, która była pierwszym właścicielem obiektu hotelowego.
Zakwaterowanie: komfortowo wyposażone pokoje 1, 2 i 3 os. oraz 
apartamenty (za dopłata na zapytanie).  Możliwość jednej dostawki w 
formie łóżka ruchomego w pokoju 2 lub 3 osobowym. 
Do dyspozycji gości: restauracja z zimowymi ogrodami i tarasem let-
nim, drink bar oraz nowocześnie wyposażone 3 sale konferencyjne, 
hotelowe SPA (masaże, zabiegi na twarz i ciało, sauny - fińska, parowa, 
grota solna, solarium), pokój ćwiczeń, jacuzzi, plaża z leżakami i przy-
stań jachtowa, wypożyczalnia sprzętu motorowodnego - łodzie moto-
rowe, skutery wodne, żaglówki, kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne, 
boisko do piłki siatkowej, wypożyczalnia rowerów, ognisko, grill, bilard, 
pokój zabaw dla dzieci, 2 place zabaw. Hotel posiada udogodnienia dla 
dzieci (łóżeczka, przewijaki, podgrzewacze do butelek i inne). 
W cenie każdego pobytu: wstęp do strefy Wellness (basen rekre-
acyjny, strefa relaksu, tepidarium, sauna sucha), strefy fitness, 20% 
rabat na gastronomię.
Informacje dodatkowe: Obiekt przyjmuje zwierzęta domowe – do-
datkowa opłata. Wi-fi. Dzieci do 5 lat bez świadczeń – GRATIS. Parking 
strzeżony – 35,-zł/noc. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
WARSZAWA

POLWAR

http://www.karpatia.pl/augustow/warszawa-spa-and-resort-hotel-.html
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są jedną z najstarszych wsi w Bieszczadach i miejscowością letniskową 
położoną na prawym brzegu Sanu w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora 
Myczkowieckiego – drugiego po Solinie akwenu w tym regionie.
Przynależą do Gór Sanocko-Turczańskich. Ukształtowanie terenu stwa-
rza doskonałe warunki do rekreacji, uprawiania sportów wodnych, 
wędkarstwa i turystyki.
Lesko – ok. 10 km. Solina – ok. 6 km.
Najbardziej znanymi atrakcjami miejscowości są: Pomnik Przyrody 
„Skałki Myczkowieckie”, cudowne źródełko, duże rzadkie ptaki wodne, 3 
rezerwaty przyrody, zapora wodna na Sanie.

MYCZKOWCE
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Hotel „SOLINA” SPA *** 
MYCZKOWCE
położony w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Myczkowieckiego, 
Zakwaterowanie: posiada 2 pokoje 1 osobowe, 30 pokoi 2 osobowych, 
4 pokoje trzyosobowe LUX, 3 pokoje trzyosobowe LUX oraz 3 apartamen-
ty. W każdym pokoju łazienka, TV, telefon, minibar. Hotel został przysto-
sowany do obsługi osób niepełnosprawnych.  
Do dyspozycji: restauracja „U Wodnika”, której serwowane są specja-
ły kuchni łemkowskiej, bieszczadzkiej, bojkowskiej, a także produk-
ty z własnej wędzarni (ryby oraz mięsa), kawiarnia i cukiernia „Rajski 
Ogród”, drink bar, sala bankietowa, nowoczesne sale konferencyjne 
z business center, SPA & WELLNESS: zabiegi na ciało i twarz przy za-
stosowaniu markowych kosmetyków, kosmetyka estetyczna, masaże, 
sauny (fińska, łaźnia parowa,Infrared), jacuzzi, sala fitness, gabinet re-
habilitacji, basen rekreacyjny czynny od maja do października oraz w 
sezonie letnim taras z grillem, plac na ognisko, ogród z pergolą, bilard, 
kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, przystań z wypożyczalnią sprzętu 
wodnego (lipiec, sierpień) – rowerki wodne, kajaki i łódka, rowerów.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z sauny fińskiej, jacuzzi, stu-
dio fitness, strefy relaksu, internet wi-fi, parking.
Informacje dodatkowe: Opłata za psa: 30,-zł/doba. Dzieci do 4 lat 
bez świadczeń – GRATIS. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na 
miejscu.  
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
SOLINA SPA

POLSOLM

http://www.karpatia.pl/myczkowce/solina-spa-hotel.html
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miejscowość wypoczynkowa o statusie uzdrowiska położona nad Zale-
wem Solińskim.
Pobyt w tych okolicach ze względu na swoisty mikroklimat zalecany jest 
dla osób cierpiących na choroby dróg oddechowych z astmą oskrze-
lową włącznie, wyczerpanie psychonerwowe, choroby reumatyczne, 
gośćcowe, bóle kręgosłupa, nerwobóle, nadciśnienie.
W odległości ok. 5 km – Solina gdzie znajduje się najwyższa w Polsce 
zapora wodna.

POLAŃCZYK
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Pensjonat „DOMIWERA” 
POLAŃCZYK
położony ok. 300 m od  Jeziora Solińskiego, znajduje się w centrum 
uzdrowiskowej części Polańczyka.
Zakwaterowanie: komfortowe pokoje 2, 3 - osobowe z możliwością 
1 dostawki i 4 - osobowe studio z dwoma oddzielnymi pokojami  z 
możliwością 1 dostawki, z łazienką, balkonem lub tarasem, z suszarką 
na ubrania, Smart TV, minibarkiem ( dodatkowo płatnym), czajnikiem 
bezprzewodowym, WiFi.
W cenie: bezpłatny parking. Możliwość korzystania z sauny suchej i 
infrared.
Informacje dodatkowe: dzieci do lat 3 bezpłatnie - możliwość wy-
pożyczenia łóżeczka turystycznego - 50 zł/doba. W pensjonacie ja-
dalnia, gdzie wydawane są śniadania w formie bufetu, na miejscu 
możliwość wykupienia dodatkowych atrakcji np. wyprawy samocho-
dami terenowymi, wyprawy traperskie, czarter jachtów, spływ doliną 
Sanu, wypożyczenie rowerów. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
DOMIWERA

POLDOM

http://www.karpatia.pl/polanczyk/domiwera-pensjonat1.html
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Hotel „SKALNY” SPA
POLAŃCZYK
osadzony na skale, na cyplu, z widokiem na jezioro, 
Zakwaterowanie: wygodne pokoje 2  oraz 4 os. apartamenty, 
wszystkie pokoje z łazienkami i TV SAT. Możliwość jednej dostawki w 
pokojach 2 osobowych w formie sofy, w apartamencie 2 dostawek. 
Do dyspozycji gości: restauracja Pod Żaglami – kuchnia polska i eu-
ropejska, PUB Czarne Złoto, Tawerna Pod Żaglami, strefa SPA & WELL-
NESS – basen z atrakcjami, sauna półsucha opalana drewnem, sauna z 
panelem solnym, komora infra red, łaźnia parowa, jacuzzi, strefa schła-
dzania i wypoczynku, brodzik dla dzieci, salka fitness, bilard, piłkarzy-
ki, bawialnia oraz akcesoria dla najmłodszych, WiFi, wypożyczalnia ro-
werów, sprzętu zimowego oraz kijków do nordic walking. Możliwość 
dokupienia wycieczek fakultatywnych - spływ pontonami, wyprawa 
w Bieszczady.  
W cenie każdego pobytu: dostęp do strefy SPA, WiFi, parking, salka 
fitness, wejściówka na biletowane imprezy w pubie „Czarne Złoto”. 
Informacje dodatkowe: Obiekt przyjmuje zwierzęta za dodatkową 
opłatą. Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SKALNY

POLSKAP

http://www.karpatia.pl/polanczyk/skalny-osw.html
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Hotel „KARINO” SPA  
POLAŃCZYK
nowo rozbudowany obiekt położony 4 km od Jeziora Solińskiego w 
miejscowości Berezka. Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 os. z możliwością 
dostawki oraz 2 osobowe LUX, z łazienkami i TV. 
Do dyspozycji gości: stylowa restauracja, nowoczesne SPA & WELL-
NESS: basen z atrakcjami wodnymi i brodzikiem dla dzieci oraz kom-
pleksem saun (sucha, łaźnia parowa, laconium, strefa schładzania), 
ekskluzywne zabiegi na twarz i ciało, jacuzzi, gabinet kosmetyczny, 
gabinet masażu, manicure i pedicure, prysznic vichy, pokój relaksu, 
sala konferencyjna do 200 osób pub (piłkarzyki, stół do bilarda, stół 
do tenisa, cymbergaj). 
W cenie każdego pobytu: dostęp do strefy SPA: basen, jacuzzi, sau-
na sucha oraz sauna parowa, internet wi-fi, monitorowany parking. 
Informacja dodatkowa: Dzieci do 5 lat bez świadczeń – 25zł/doba, 
przy pobycie z 2 posiłkami dziennie. Możliwość zorganizowania np. 
biesiad regionalnych, ognisk, przejażdżek quadem, autem tereno-
wym, wozami traperskimi, przejażdżek konnych (własna stadnina ra-
sowych koni – Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej), wędkowania 
nad jeziorem Solińskim i rzece San, rejsów statkiem, spływów ponto-
nem, wycieczek rowerowych, paintball’a, warsztatów garncarskich, a 
zimą – kuligów, przejażdżek na skuterach śnieżnych, jazdy na nartach 
- wyciąg narciarski 14 km od pensjonatu. Opłata za zwierzęta – 30,-zł/
noc. PAKIETY SPA – informacja w biurze. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KARINO

POLKARP

„KARINO” 
CENA ZA 1 NOC

15.01-28.02.23 
min. 2 noce

DOR/2/2P 342
DZ(5-12)/DOS/2P 192

DZ(12-16)/DOS/2P 228
DOR/1/2P --

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/polanczyk/karino-spa-hotel.html
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to najpopularniejsza miejscowość wypoczynkowa na Podkarpaciu po-
łożona nad rzeką Strwiąż, głównie ze względu na bardzo dobre warunki 
do uprawiania narciarstwa zjazdowego, biegowego.
Ustrzyki dysponują stacją narciarską Laworta i Gromadzeń, wyciągami 
orczykowymi na Małym Królu oraz Olimp, dzięki którym miasto nazwa-
ne jest „Zimową Stolicą Podkarpacia”. Na terenie gminy wyciągi narciar-
skie znajdują się także w Arłamowie i Ropience.
Przez Ustrzyki i okolice przebiega również dużo szlaków turystycznych.
Niedaleko znajduje się również Zalew Soliński stwarzając doskonałe 
warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Na okolicznych 
wzgórzach oznakowanych jest 25 km szlaków spacerowych, 100 km tras 
rowerowych. Pobliskie stadniny koni umożliwiają uprawianie turystyki 
konnej.
Dodatkowym walorem tego regionu jest unikatowa historia tych ziem.

USTRZYKI DOLNE
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POLBIEO
Zajazd „BIESZCZADZKA OSTOJA” 
USTRZYKI DOLNE 

nowy obiekt, położony w miejscowości Hoszów przy Dużej Obwodnicy 
Bieszczadzkiej prowadzącej z Ustrzyk Dolnych do Leska. Najbliższy wy-
ciąg narciarski oddalony 4 km od Obiektu – Gromadzyń – Laworta – 
wyciąg krzesełkowy i orczykowy.
Zakwaterowanie: dysponuje 46 miejscami noclegowymi: 1 x 1 os. 
pokój, 11 x 2 os. pokoje, wszystkie  z możliwością jednej dostawki w 
formie fotela rozkładanego; wszystkie z łazienkami (prysznic, suszar-
ka, ręczniki), TV LCD; 2 apartamenty rodzinne dwupokojowe wyposa-
żone w sofę, fotele, stół, TV, osobną toaletę; 2 pokoje typu studio 2+2 
- wyposażone w łóżko małżeńskie oraz dwa łóżka jednoosobowe. 
Do dyspozycji Gości: SPA &Wellness (wanna SPA z hydromasażem, 
łaźnia parowa oraz sauna) 60 zł/1h, sala restauracyjna (do 250 osób),  
kawiarnia, wiata grillowa – dla gości bezpłatna, sala bankietowa (do 
150 osób) i konferencyjna (dla 40 osób, wyposażona w projektor 
multimedialny, ekran wysuwany, flipchart, nagłośnienie, aneks ku-
chenny, klimatyzacja); plac zabaw, wypożyczalnia rowerów, usługi 
związane z jeździectwem (jazda konna z instruktorem, przejażdżki 
bryczką, rajdy konne, kuligi konne. 
W cenie każdego pobytu: parking oraz dostęp do bezprzewodo-
wego Internetu.
W cenie pobytu WIELKANOC: 3 noce, 2 śniadania – bufet, 1 uroczyste 
Śniadanie Wielkanocne, 2 obiadokolacje, Wielkanoc – regionalna bie-
siada, koszyczek wielkanocny, dostę do strefy SPA, lac zabaw dla dzieci. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS. 
Na miejscu istnieje możliwość dokupienia obiadokolacji. Opłata za 
zwierze domowe – 40,-zł/noc. Pobyty min. 3 noce.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BIESZCZADZKA 
OSTOJA

„BIESZCZADZKA 
OSTOJA” 

CENA ZA 1 NOC

24.01-07.04.23, 
10-28.04.23, 

03.05-07.06.23, 
10.06-21.12.23

07-10.04.23 
WIELKANOC 

3 noce

DOR, DZ/2, ST4/1P 170 384/2P
DZ(4-13)/DOS/1P 170 260/2P

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/ustrzyki-dolne-/bieszczadzka-ostoja-zajazd-.html
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ŚWINOUJŚCIE
jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, położone jest 
na samym krańcu północno-zachodniej Polski. Jest jedynym miastem 
w Polsce położonym na kilkudziesięciu wyspach. Jego granice stanowią: 
Zalew Szczeciński, Morze Bałtyckie oraz granica państwowa z Niemca-
mi. Terminal promów morskich w Świnoujściu zapewnia stałe połącze-
nia ze Szwecją i Danią. Miasto jest największą w kraju bazą rybołówstwa 
dalekomorskiego. Świnoujście jest rajem dla ornitologów, żeglarzy i 
wędkarzy. Natomiast Świnoujście jako uzdrowisku słynie przede wszyst-
kim z czystego, morskiego klimatu, bogatego w jod powietrza oraz złóż 
borowiny i źródeł wyjątkowej, jodkowo – bromkowo – sodkowej solan-
ki. W tym mieście leczy się choroby dróg oddechowych, kardiologiczne, 
dermatologiczne, otyłość, schorzenia narządów ruchu, układu krażenia 
i stany po masterktomii. Miasto w sezonie zasypuje kuracjuszy oraz tu-
rystów wieloma wydarzeniami kulturalnymi.
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Hotel „NAT ŚWINOUJŚCIE” *** 
ŚWINOUJŚCIE
dawniej „Rybniczanka” - położony w malowniczej części Dzielnicy Nad-
morskiej Świnoujścia, 100 m od Promenady i 150 m od piaszczystej plaży. 
Zakwaterowanie: pokoje 1-, 2-, 3- osobowe. Większość pokoi posiada 
balkon. Pokoje wyposażone w TV, telefon, lodówki oraz sejfy. W kilku po-
kojach 2-osobowych istnieje możliwość wspólnego spania. Na zapyta-
nie – kalkulacja indywidualna - pokoje typu studio z dwoma sypialniami.
W obiekcie: restauracja, kawiarnia, basen, sauny, jacuzzi i sala gim-
nastyczna z mini siłownią, rehabilitacja, zabiegi lecznicze - dobrze 
wyposażona baza zabiegowa, sala konferencyjna, winda, Wi-Fi, bi-
lard, tenis stołowy, biblioteka, kije do Nordic Walking. Możliwość wy-
pożyczenia rowerów. Hotel w pełni przystosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Do dyspozycji Gości w wyznaczonych miej-
scach na korytarzach znajdują się czajniki bezprzewodowe.
W cenie pobytu: min. 5 nocy, 3 posiłki dziennie w formie bufetu, ko-
rzystanie z basenu, dodatkowo poza sezonem (22.04-10.06.23 oraz 
16.09-22.12.23) 1 zabieg dziennie – w dni robocze (bez masażu kla-
sycznego i borowiny), dla dzieci inhalacje.
W cenie pakietu SENIOR: min. 5 nocy, 3 posiłki dziennie, 1 zabieg 
dziennie – w dni robocze (bez masażu klasycznego i borowiny). Pa-
kiet dostępny dla osób 60+.
Informacje dodatkowe: dopłata do pokoju typu Superior – 65,-zł/
noc/pokój. Pobyty min. 5 nocy, zaczynają się kolacją, a kończą śnia-
daniem. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

NAT

POLRYB

„NAT ŚWINOUJŚCIE” 
CENA ZA 1 NOC

15.07-19.08.23 
min. 5 nocy

10.06-15.07.23, 
19.08-16.09.23 

min 5 nocy

27.05-10.06.23, 
16.09-07.10.23 

min. 5 nocy

22.04-27.05.23, 
07.10-22.12.23 

min. 5 nocy

DOR/2,3/3P 384 373 341 260
DZ(4-12)/3/3P 307 299 273 208
DZ(4-12)/DOS, 
wsp.spanie/3P 162 162 162 162

DOR/DOS/3P 307 299 273 208
ceny podane w PLN

“NAT ŚWINOUJŚCIE” 
SENIOR 

CENA ZA 1 NOC

22.04-27.05.23, 
07.10-22.12.23 

min. 5 nocy

DOR/1/3P 248
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/swinoujscie/nat-swinoujscie-hotel.html
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MIĘDZYZDROJE
uzdrowisko o walorach wypoczynkowo-wczasowych, a także znane ką-
pielisko morskie z wybudowanym w ostatnich latach molem, położone 
na terenie wyspy Wolin.
Panoramę miasta najlepiej widać ze Wzgórza Kozierowskiego. Najpięk-
niejsza zabudowa wczasowa znajduje się wzdłuż promenady. Przepięk-
ne położenie pomiędzy szeroką plażą z wysokim brzegiem klifowym a 
leśnymi połaciami Wolińskiego Parku Narodowego to walory składają-
ce się na atrakcyjność kurortu.
Czyste wody Zatoki Pomorskiej, korzystny mikroklimat o właściwo-
ściach leczniczych, dzika przyroda, piękne krajobrazy przyciągają kilka-
set tysięcy osób każdego roku, spędzających tu swoje urlopy i znajdują-
cych wytchnienie w kontakcie z morzem i przyrodą.
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Hotel „TROFANA SUN &SEA ***” 
MIĘDZYZDROJE
położony 250 m od morza oraz molo.
Zakwaterowanie: pokoje w standardzie 3* (dbl) oraz 4* (dll) za do-
płatą na zapytanie - 2 pokoje 1 – osobowe, 28 pokoi dwuosobowych, 
2 luksusowe studia. Wiekszość posiada balkon.
Do dyspozycji Gości: Wellness & Spa (basen z przeciwprądami, 
grota lodowa, sauna fińska i łaźnia parowa, jacuzzi), leżakownia, Sło-
neczna łąka, sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem, gabinety 
masażu oraz gabinet kosmetyczny, restauracja Trofana, WiFi.
W cenie każdego pobytu: basen, jacuzzi, sauna fińska, łaźnia paro-
wa, grota lodowa, ścieżka doznań, leżakownia oraz Wifi.
Informacje dodatkowe: Hotel nie akceptuje zwierzęt. Dziecko do 
lat 3  bezpłatnie z dwójką osób pełnopłatnych. Hotel nie posiada 
parkingu. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu. Pobyty – 
min. 3 noce, w sezonie letnim – 7 nocy sobota-sobota.  
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
TROFANA

POLTRO

„TROFANA 
SUN & SEA” 

CENA ZA 1 NOC 

14.01-03.03.23, 
28.10-09.11.23, 
12.11-22.12.23

03.03-
07.04.23,

10-28.04.23

07-10.04.23, 
07-10.06.23

28.04-
03.05.23

03-26.05.23, 
07-28.10.23, 

26.05-07.06.23, 
10-23.06.23, 

26.08-07.10.23

23.06-
14.07.23 

7 nocy

14.07-
26.08.23 

7 nocy
09-12.11.23

DOR/2/2P 176 208 349 322 239 268 325 358 258
DZ (3-7)/DOS/2P 90 104 175 162 120 135 164 181 129

DZ (7-11)/DOS/2P 125 147 245 226 168 189 229 252 181
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/miedzyzdroje/trofana-wellness-and-spa-hotel.html
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Rezydencja „BIELIK” Wellness & SPA
MIĘDZYZDROJE
położona jest w samym centrum Międzyzdrojów, przy promenadzie, bli-
sko plaży – ok. 150 m.
Zakwaterowanie: apartamenty 2 pokojowe - sypialnia i własna 
kuchnia; pokoje 2 osobowe. Wszystkie pokoje z łazienkami, balko-
nem, telewizorem, telefonem, lodówką.
Do dyspozycji Gości: Wellness & SPA z basenem, słoneczny taras na 
dachu budynku z leżakami i panoramicznym widokiem na okolicę, 
restauracja, doskonale wyposażony plac zabaw dla dzieci, parking – 
ogrodzony i dozorowany, płatny dodatkowo.
W cenie każdego pobytu: śniadania, korzystanie z basenu, sauny i 
jacuzzi
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bezpłatnie w pokoju rodzi-
ców (bez osobnego łóżka, spanie wspólne z rodzicami) bez opłat, 
możliwość zabrania zwierząt tylko po wcześniejszym uzgodnieniu 
z recepcją – 80,-zł/noc/zwierzę do 7 kg, 120,-zł/noc/ zwierzę pow. 
7 kg, parking – 50,-zł/noc, taksa klimatyczna płatna dodatkowo na 
miejscu. Możliwość wypożyczenia szlafroka i ręcznika na basen – za 
dodatkową opłatą. Pobyty 7 nocy – sobota-sobota

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BIELIK

POLBIEL

„BIELIK” 
CENA ZA 1 NOC

04.03-
08.04.23, 

30.09-
28.10.23

08-
15.04.23 

15-
29.04.23

29-04-
27.05.23

27.05-
01.07.23, 

26.08-
30.09.23

01-
15.07.23

15.07-
19.08.23

28.10-
25.11.23

25.11-
16.12.23

DOR/2/2P,  DOR/
APT2/2P 223 259 265 273 313 327 399 208 175

DZ(3-11)/DOS/2P 169 169 169 169 169 169 169 169 169
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/miedzyzdroje/bielik-rezydencja-wellness-and-spa1.html
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duże kąpielisko morskie położone wśród nadbałtyckich lasów, którego 
główną atrakcją jest rozległa plaża, będąca miejscem kąpieli słonecz-
nych w sezonie letnim, a przez cały rok miejscem spacerów.
Pas zieleni o szerokości 2 km ciągnie się w tym rejonie wzdłuż brzegu Bał-
tyku, chroniąc okolicę przed wiatrami morskimi. Trasy rowerowe ciągną 
się od Pobierowa po Niechorze.
W miasteczku jest kino, kilka dyskotek, bary, puby, restauracje, boisko pił-
karskie, korty tenisowe i boiska do koszykówki.
Mikroklimat miejscowości wspomaga leczenie nieżytu dróg oddecho-
wych, alergii, nerwic, stanów wyczerpania psychicznego i fizycznego, 
chorób tarczycy oraz układy krążenia.

POBIEROWO
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„PAULA” WELLNESS & SPA 
POBIEROWO
ośrodek położony ok. 200 m od plaży.
Zakwaterowanie: przytulnie urządzone pokoje 1, 2, 3 osobowe, 
wszystkie z łazienkami, TV, mini lodówką. Komfortowe, 4 osobowe 
domki oraz bungalowy z aneksami kuchennymi - na zapytanie.
W obiekcie: basen, sauna, jacuzzi, siłownia, restauracja, kawiarnia, 
pokój zabaw dla dzieci, baza zabiegowa, centrum odnowy biologicz-
nej, masaże, gabinet kosmetyczny, parking.
W cenie pobytu: 3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bu-
fetu, obiady serwowane, korzystanie z basenu, sauny fińskiej, jacuzzi, 
łaźni mokrej, niecki solankowej, siłowni, pokoju zabaw dla dzieci, pa-
kiet kuracyjny – 10 zabiegów/tydzień wykonywanych w dni robocze. 
Pobyty – 7 nocy.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. 
Dzieci do 14 lat ze zniżką wg cennika – przy 2 osobach pełnopłatnych 
w pokoju. Opłata za psa – 45,-zł/noc. Parking – 25,-zł/noc.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PAULA

POLPAU

“PAULA” 
CENA 

ZA 1 NOC

21.01-28.02.23, 
01.11-21.12.23 

7 nocy

28.02-
31.03.23 

7 nocy

31.03-07.04.23, 
11-28.04.23, 

01.10-01.11.23 
7 nocy

28.04-
31.05.23 

7 nocy

31.05-30.06.23, 
01.09-01.10.23 

7 nocy

30.06-
01.09.23 

7 nocy

DOR/1/3P 261 283 298 313 324 407
DOR/2/3P 235 251 262 278 299 335
DOR/3/3P 229 246 256 271 292 330

DZ(4-12)/3/3P 122 130 136 143 155 174
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/pobierowo/paula-wellness-and-spa.html
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Położone jest między morzem Bałtyckim a jeziorem Liwia Łuża. Pla-
ża jest tutaj bardzo szeroka i piaszczysta a także zadbana i strzeżona. 
Odbywają się tutaj turnieje piłki siatkowej, imprezy reklamowe a także 
koncerty gwiazd estrady. Występujący tu leczniczy mikroklimat pomoc-
ny jest  w leczeniu alergii, dróg oddechowych, chorób tarczycy, stanów 
fizycznych i psychicznych. Miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć to: 
latarnia morska, muzeum rybołówstwa, stacja kolejki wąskotorowej, 
kamieniczki rybackie z XVIII i XIX wieku, jezioro Liwia Łuża będąca re-
zerwatem ptaków. W Niechorzu znajdują się wypożyczalnie sprzętów 
wodnych m.in. rowery, gokarty dla dzieci i skutery wodne, jak i również 
można znaleźć korty tenisowe, boiska koszykówki i siatkówki oraz place 
zabaw.

NIECHORZE
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Villa „SOLARIS”
NIECHORZE
oddalona 250m od morza i 150 m od jeziora Liwia Łuża. W bezpośred-
nim sąsiedztwie znajduje się Centrum Sportowe (boisko do gry w piłkę 
nożną, koszykówkę oraz siatkówkę, korty tenisowe). 
Zakwaterowanie: 25 pokoi - 2 i 3 osobowe oraz 4-osobowe pokoje 
typu studio (2 pokojowe), z balkonami  - oprócz pokoi na poddaszu, z 
łazienkami (wyposażonymi w kabinę prysznicową, suszarkę do wło-
sów oraz ręczniki), TV LCD oraz z bezpłatnym dostępem do Internetu, 
w każdym pokoju parawan i koc. Pokoje 2 osobowe z łożem małżeń-
skim do wykorzystania dla 1 osoby za dopłatą.
Do dyspozycji Gości: gabinet zabiegowy (zabiegi na ciało i twarz 
oraz masaże), bezpłatne, monitorowane miejsca parkingowe, plac 
zabaw, sala restauracyjna o powierzchni 140 m2 (używana również 
jako sala konferencyjna lub bankietowa), drink - bar.
W cenie każdego pobytu: 2 posiłki dziennie, WiFi i bezpłatny par-
king.                                                                                                                          
Informacje dodatkowe: Dziecko do 3 lat bez świadczeń – opłata 
stała 36,-zł/noc. Villa akceptuje zwierzęta domowe (wcześniejsza ak-
ceptacja recepcji) za dodatkową opłatą. Opłata klimatyczna płatna 
na miejscu.    

POLSOLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SOLARIS

„SOLARIS” 
CENA 

ZA 1 NOC

14.01-31.03.23, 
24.09-22.12.23

31.03-07.04.23, 
10-28.04.23, 03-

27.05.23
13.07-21.08.23

DOR/2,3/2P 206 237 302
DZ<3/0P 36 36 36

DZ (3-7)/3/2P 114 131 167
DZ (7-11)/3/2P 144 166 211

DOR/1/2P 265 300 350
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/niechorze/solaris-villa.html
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Dom Wczasowy „KORAL” 
NIECHORZE
obiekt oddalony 150 m od morza, przy głównej alei spacerowej kurortu.                                                                                        
Zakwaterowanie: pokoje 1-,2-,3-,4- osobowe. Każdy pokój posiada 
łazienkę, lodówkę, czajnik, balkon, koc plażowy i parawan.
Do dyspozycji Gości: restauracja, miejsce na grilla. 
W cenie każdego pobytu: możliwość korzystania z kijków do nordic 
walking, WiFi, 1 bon 10% na pokój do wykorzystania w kawiarni Ko-
ralik. W terminie 01.06-31.08.2021 raz w tygodniu wieczór z muzyką i 
pieczoną kiełbaską.
W cenie każdego pobytu: 1 x bon do wykorzystania w kawiarni 
„Koralik” uprawniający do 10% zniżki (1 bon na pokój), kije do Nordic 
Walking, internet WiFi.
Informacje dodatkowe: możliwość wypożyczenia leżaków plażo-
wych (odpłatnie). Dzieci do lat 3 bez świadczeń – stała opłata 12 zł/
doba (możliwość wypożyczenia łóżeczka 20 zł/pobyt). Dzieci 3-12 lat 
ze zniżką – połowa porcji wyżywienia. Śniadania i kolacje w formie 
bufetu szwedzkiego, obiady serwowane. Obiekt akceptuje zwierzę-
ta (po uzgodnieniu z recepcją) – opłata w zależności od wielkości 
zwierzęcia 20-40 zł/doba. W okresie 20.06-31.08 parking płatny 15 zł/
doba. Wymiana ręczników i pościeli co 7 dni, lub na życzenie za opła-
tą 30,-zł/os.- pościel, 10,-zł/os. – komplet ręczników. Taksa klimatycz-
na płatna dodatkowo na miejscu.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KORAL

POLKOR

„KORAL” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-
22.04.23, 

24.09-
22.12.23

22.04-
20.05.23, 

03-
24.09.23

20.05-
01.07.23, 

20.08-
03.09.23

01.07-
20.08.23

DOR/2,3/3P 167 217 262 294
DZ (3-12)/DOS/3P 85 110 133 149

DZ (3-12)/3/3P 135 175 211 237
DOR/1/3P 167 237 299 ---

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/niechorze/koral-dom-wczasowy.html
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malowniczo położona miesjcowość w województwie zachodniopomor-
skim. Nad morzem wyznaczono letnie kąpielisko obejmujace ok 200 
metrów linii brzegowej. Przez Pogorzelice przebiega szlak turystyczny. 
Od strony lądu miejscowość okala bór sosnowy, w partii przybrzeżnej 
występują typowe nadmorskie wydmy wałowe. Specyficzny mikrokli-
mat doskonale wspomaga leczenie układu oddechowego i kostnego.

POGORZELICA
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Kompleks „SANDRA” 
POGORZELICA 

zlokalizowany 150 metrów od piaszczystej plaży, wsród sosnowego lasu
Zakwaterowanie: kompleks sklada się z 2 części SANDRA SPA /strefa 
pomarańczowa/  - pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki oraz SAN-
DRA / strefa turkusowa/ - pokoje 2-, 3- osobowe /z możliwością dostaw-
ki/, 4 osobowe, apartamenty 2 pokojowe oraz BUNGALOWY – pokoje 3-, 
4- osobowe /z możliością dostawki/
Do dyspozycji Gości: 3 jadalnie, kawiarnia, restauracja, herbaciarnia, PUB, krę-
gle, pole do mini golfa na dachy, korty do tenisa ziemnego, lodowisko, Spa & 
Wellness, AquaPark /basen kryty, odkryty, solankowy, jacuzzi, zjeżdżalnie wod-
ne, dwa odkryte baseny w sezonie letnim: wodny plac zabaw i basen pływacki 
ze sztuczną falą; basen dzika rzeka, sauna RUSKA BANIA, wodny plac zabaw dla 
dzieci „WODNA DŻUNGLA”; zjeżdżalnia z zapadnią, basen pływacki 25 m, baseny 
„dzikie rzeki”, nowy plac zabaw dla dzieci, basen boisko do gier zespołowych z 
torem przeszkód, basen SPA, baseny termalne z wodospadem temp. ok. 18 stop-
ni C, basen z ciepłą wodą 35-38 stopni C, basen odpowiedni do ćwiczeń w wo-
dzieze stanowiskami do masażu brzucha i barku, ścieżka do masażu całego ciała 
oraz wodna ścieżka do masażu stóp, tepidarium/, grota solna, sauna sucha, łaź-
nia parowa oraz turecka, grota lodowa, słoneczna łączka, solarium, sale fitness, 
mini zoo, 3 sale konferencyjne, bilard, butik odzieżowy, sklepik z pamiątkami, 
fryzjer, wypożyczalnia łyżew, zabiegi kosmetyczne, SPA DLA DWOJGA.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z AquaParku, siłowni/fitness, sali za-
baw i animacji dla dzieci /w sezonie letnim/, lodowisko /w okresie zimowym/.
Informacje dodatkowe: opłata za łóżeczko – 25 zł/doba, opłata za 
psa: małe rasy do 5 kg - 40 zł/doba lub duże rasy powyżej 5 kg – 80 zł/
doba – możliwość zakwaterowania tylko w bungalowie. Dopłata za 
niewykorzystane łóżko  - informacje w biurze, wypożyczenie lodówki 
– 20 zł/doba. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS. Parking dodato-
wo płatny – 25,-zł doba.

POLSANP1SANDRA TURKUSOWA

POLSANP2SANDRA POMARAŃCZOWA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SANDRA

http://www.karpatia.pl/pogorzelica/sandra-spa-pogorzelica.html
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„SANDRA SPA”  POMA-
RAŃCZOWA CENA ZA 1 

NOC 

02.01-28.04.23
min. 3 noce

03.05-23.06.23, 
31.08-29.10.23

min. 3 noce

23.06-09.07.23, 
20-31.08.23 

7 nocy

09.07-20.08.23 
7 nocy

DOR/2/2P 373 384 431 469
DZ(3-14)/2/2P 317 326 367 399
DOR/DOS/2P 336 346 388 422

DZ(3-14)/DOS/2P 187 193 216 235
ceny podane w PLN

Kompleks „SANDRA” 
POGORZELICA 

POLSANP1SANDRA POLSANP2SANDRA SPA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SANDRA

„SANDRA SPA” TURKU-
SOWA

CENA ZA 1 NOC

02.01-28.04.23
min. 3 noce

03.05-23.06.23, 
31.08-29.10.23

min. 3 noce

23.06-09.07.23, 
20-31.08.23 

7 nocy

09.07-20.08.23 
7 nocy

DOR/2/2P 351 362 410 449
DZ(3-14)/2/2P 299 308 349 382
DOR/DOS/2P 316 326 369 404

DZ(3-14)/DOS/2P 176 182 206 225
ceny podane w PLN

PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ *

http://www.karpatia.pl/pogorzelica/sandra-spa-pogorzelica.html
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miejscowość letniskowa oddalona ok. 20 km na zachód od Kołobrzegu, 
w Gminie Trzebiatów, przy ujściu rzeki Regi.
Czysta, szeroka plaża, możliwość kąpieli morskich (I klasa czystości 
wody) i słonecznych, specyficzny mikroklimat zalecany w leczeniu aler-
gii i chorób górnych dróg oddechowych to idealne warunki do wypo-
czynku.

MRZEŻYNO
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Hotel „ZALEWSKI” ****  
MRZEŻYNO
położony blisko plaży, budynek kryje w sobie nowoczesne pokoje z duży-
mi przeszkleniami pozwalającymi podziwiać niesamowite widoki nieza-
leżnie od pogody. 
Zakwaterowanie: 250 komfortowych pokoi z przeszklonymi balko-
nami, część z widokiem na morze, 2 osobowe niektóre z możliwo-
ścią dostawki, pokoje familijne dla 4 osób – na zapytanie, kalkulacja 
indywidualna. Wszystkie pokoje z klimatyzacją, sejfem, lodówką, TV, 
zestawem do parzenia kawy i herbaty.
Do dyspozycji Gości: Aquapark (6 basenów – 2 wewnętrzne, base-
nowa strefa Wellness, zjeżdżalnie, wodna dżungla, wodny plac za-
baw), luksusowa strefa SPA sauny – dodatkowo płatne, fitness, siłow-
nia zewnętrzna, możliwość wykupienia zabiegów rehabilitacyjnych, 
restauracja, kawiarnie, kręgielnia, Internet Wi-Fi, profesjonalna strefa 
dla biznesu z salami konferencyjnymi, monitorowany parking, garaże 
podziemne
Dla dzieci: animacje i specjalne menu w restauracji, udogodnienia 
w pokojach, plac zabaw, sala zabaw, atrakcje wodne w Aquaparku. 
W cenie pobytu: korzystanie z kompleksu basenowego – bez limi-
tów.
Informacje dodatkowe: parking płatny obowiązuje rezerwacja 
miejsca. Dopłata do obiadokolacji przy pobytach od 5 nocy – 60,-zł/
os.dor., 40,-zł/dziecko do 14 lat, przy pobytach krótkich na 3-4 noce 
– 70,-zł/os.dor., 50,-zł/dziecko do 14 lat. Dzieci do 3 lat bez świadczeń 
- gratis. Dzieci 3-14 lat przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju – noc-
leg na dostawce gratis, opłata tylko za śniadanie. Dopłata za pokój 
z widokiem na morze – 30,-zł/noc, Dopłata do pokoju typu LUX o 
podwyższonym standardzie, parking – 25,-zł/noc, garaż podziemny 
– 40,-zł/noc. Możliwość wypożyczenia szlafroka – 15,-zł/dzień, pakiet 
kuracyjny – 50,-zł/os./noc, kompleks saun i łaźni – 50,-zł/os./dzień – 
bez limitów czasowych, opłata za psa do 5 kg – 50,-zł/noc, powyżej 5 
kg – 100,-zł/noc. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
ZALEWSKI

POLZALM

„ZALEWSKI” 
CENA ZA 1 NOC

13.01-
28.02.23 

min. 2 noce

28.02-06.04.23, 
26.11-22.12.23 

min. 3 noce

06-11.04.23, 
23.06-07.07.23, 
15.08-01.09.23 

min. 3 noce

11-28.04.23, 
03.05-07.06.23, 
27.10-26.11.23 

min. 3 noce

28.04-03.05.23, 
07-23.06.23, 

01.09-27.10.23 
min. 3 noce

07.07-
15.08.23 

min. 3 noce

DOR/2/1P 393 342 457 363 394 504
DZ(3-14)/DOS/1P 163 140 162 140 140 162

DOR/DOS/1P 243 223 292 243 259 314
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/mrzezyno/zalewski-hotel.html
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DŹWIRZYNO
miejscowość uzdrowiskowa położona nad Morzem Bałtyckim, nieda-
leko jeziora Resko Przymorskie i Kołobrzegu. Posiada jedno z najczyst-
szych kąpielisk z plażami z drobnoziarnistego piasku i wydmami. Jest 
atrakcyjna ze względu na warunki klimatyczno-turystyczne oraz do 
uprawiania sportów wodnych i wędkowania.
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Ośrodek W-R „BRYZA” 
DŹWIRZYNO

położony ok. 300 m od plaży i ok. 500 m od jeziora kompleks trzech bu-
dynków z pokojami o zróżnicowanym standardzie.
Zakwaterowanie: Budynek A - pokoje 2 osobowe z łazienkami, suszar-
ką do włosów, TV, lodówką, sprzętem plażowym, dostępem do internetu 
Wi-Fi, niektóre z możliwością dostawki. Pokoje 4 osobowe typu studio.
W obiekcie: kompleks basenowy z wydzielonym brodzikiem dla dzieci, 
2 jacuzzi i sauna, salka fitness, baza zabiegowa, wyposażona w profesjo-
nalne aparaty do laseroterapii, elektroterapii, światłolecznictwa, magne-
toterapii czy krioterapii miejscowej, szeroka gama zabiegów fizykalnych 
oraz masaży, sala klubowa (we czwratki muzyka na żywo), kawiarnia, lo-
bby bar, pokój i plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, boisko do siatkówki 
plażowej, wypożyczalnia rowerów i kijków do nordic walking, ogród. 
W cenie pobytu: 3 posiłki dziennie w formie bufetu, korzystanie z 
kompleksu basenowego i salki fitness, wieczorek taneczny 1 x w ty-
godniu, grill 1 x w tygodniu w sezonie letnim.
Pakiet rehabilitacyjny: przy pobytach min. 7 nocy możliwość do-
płaty do pakietó w zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych - pakiet 
podstawowy – 229,-zł obejmuje 3 zabiegi dziennie w dni robocze 
poza sezonem letnim, 2 zabiegi dziennie w dni robocze w miesiącu 
lipcu i sierpniu (zabiegi wg dedykowanego wykazu) lub pakiet kom-
fort – 349,-zł objemuje 3 zabiegi dziennie w dni robocze (wg dedyko-
wanego rozszerzonego wykazu zabiegów).
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – pobyt bez-
płatny poza sezonem, w sezonie stała opłata 15,-zł/noc. Możliwość 
wypożyczenia łóżeczka dla dziecka – 30,-zł/noc. Pobyty zaczynają się 
kolacją, a kończą śniadaniem. Parking niestrzeżony (monitorowany) 
15,-zł/noc poza sezonem wysokim, 22,-zł/noc w sezonie wysokim. 
Taksa klimatyczna płatna na miejsvu dodatkowo. Ośrodek nie przyj-
muje zwierząt. Pobyty rehabilitacyjne – min. 7 nocy, dodatkowy pa-
kiet zabiegów – informacja w biurze.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BRYZA

POLBRY

„BRYZA”  BUDYNEK A 
CENA ZA 1 NOC

24.01-11.03.23, 21.10-16.12.23 
min. 3 noce

11.03-07.04.23 
min. 3 noce

11.04-24.06.23, 26.08-21.10.23 
min. 5 noce

24.06-26.08.23 
min. 7 nocy

DOR, DZ/2/3P 217 222 260 310
DZ(3-10)/DOS/3P 120 125 145 172

DOR/DOS/3P 193 198 232 276
DZ<3/0P -- -- -- 15

DOR,DZ/ST4/3P 211 217 252 301
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/dzwirzyno/bryza-osrodek-wypoczynkowo-rehabilitacyjny.html
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GRZYBOWO
to miejscowość letniskowa położona w bezpośrednim sąsiedztwie mo-
rza, ok. 300 m od jego brzegu, 6 km od Kołobrzegu.
Turyści oprócz tradycyjnych kąpieli morskich i słonecznych, mogą korzy-
stać z: ośrodków jazdy konnej w Dźwirzynie, Korzystnie, Zieleniewie, Bu-
dzistowie, pływalni, ścieżki zdrowia, wypożyczalni sprzętu pływającego 
w Dźwirzynie, mini zoo w Zieleniewie, szlaków pieszych, wypożyczalni 
rowerów, boisk do gier zespołowych.
Pobliskie jeziora Resko jest wspaniałym miejscem do uprawiania spor-
tów wodnych, jak i posiada doskonałe warunki do wędkowania.
W 2012 r. kąpielisko Grzybowo spełniało wytyczne wymogi jakościowe 
dla wody w kąpielisku Unii Europejskiej.
Pomiędzy miejscowościami Grzybowo i Dźwirzyno znajduje się plaża 
naturystów.
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Centrum Wypoczynku „VICTORIA SPA” 
GRZYBOWO

obiekt znajduje się 800 m od malowniczej plaży do której prowadzi nowa 
promenada bałtycka. W odległości 20 metrów od obiektu znajduje się 
ogólnodostępny profesjonalny plac zabaw dla dzieci i kompleks boisk 
sportowych. 
Zakwaterowanie: 22 pokoje 2 os. z możliwością dostawki – rozkła-
danej sofy, każdy z nowoczesną łazienką, przestrzennym tarasem, TV 
SAT,  dostępem do Internetu. 
Do dyspozycji Gości: basen, sauna sucha, natrysk doznań, plac za-
baw, WiFi, parking, recepcja, restauracja-bar, sala bankietowa (na ok. 
40 os.), baza odnowy, grill. 
W cenie pobytu: korzystanie z basenu, sauna sucha, natrysk doznań, 
korzystanie z placu zabaw, WiFi.  W przypadku pobytu na min. 7 nocy 
- 2 lekkie zabiegi na pobyt oraz drink powitalny.Usługi dodatkowo 
płatne: wymiana ręcznika 5,-zł, wypożyczenie szlafroka 20,-zł, wy-
miana pościeli 20,-zł. Małe zwierzęta domowe na zapytanie 40,-zł/
doba, wypożyczenie roweru 5,-zł/godzina. Parking monitorowany na 
terenie obiektu ok. 40 zł/noc. 
Bezpłatne wypożyczenie w Recepcji: czajnika, suszarki do włosów, 
żelazka, kijków do Nordic Walking. 
Informacje dodatkowe: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. 
Dzieci do 3 lat bez świadczeń – Gratis. Dzieci 3-12 lat przy 2 pełnopłat-
nych osobach w pokoju – zniżka wg cennika.   
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
VICTORIA

POLVIK

„VICTORIA SPA” 
CENA ZA 1 NOC

28.04-
03.06.23, 

03-24.09.23 
min. 3 noce

03.06-
01.07.23, 

20.08-
03.09.23 

min. 5 nocy

01.07-
20.08.23 

min. 5 nocy

24.09-
14.10.23 

min. 3 noce

DOR/2/2P 249 257 303 184
DZ (3-12/DOS/2P 128 138 155 95

DOR/1/2P 282 315 391 225
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/grzybowo/victoria-spa-centrum-wypoczynku.html
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największe uzdrowisko na polskim wybrzeżu, zasobne w złoża borowin i 
solanki; port handlowy, pasażerski i rybacki.
Znajduje się tutaj wiele zabytków architektury, kultury i sztuki. Wolny 
czas można spędzić na licznych trasach wycieczkowych dla pieszych i ro-
werzystów, w kręgielni, kinie, galeriach lub muzeum; wieczorem można 
podziwiać miasto z jedynej w województwie podświetlonej windy pano-
ramicznej oraz z tarasu widokowego Latarni Morskiej.
Pobyt uprzyjemnią z pewnością rejsy po morzu statkami pasażerskimi. 
Wędkarze znajdą wiele atrakcyjnych miejsc do realizowania swoich pasji.

KOŁOBRZEG
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Hotel „NAT KOŁOBRZEG” ***
KOŁOBRZEG

dawniej „Górnik” - położony w pięknej i cichej okolicy nadbałtyckiego 
parku, blisko morza. Hotel jest także obiektem sanatoryjnym z pełna 
bazą zabiegową. 
Zakwaterowanie: pokoje 2- osobowe z balkonem (pokoje na 
parterze z tarasem otwartym), telefonem, lodówką.
Na zapytanie - apartamenty 2 - 4 osobowe oraz pokoje typu studio 
składające się z 2 pokoi - sypialni z podwójnym łóżkiem oraz saloniku 
wyposażonego w komplet wypoczynkowy i dwa fotele, lodówkę, 
czajnik bezprzewodowy.
W obiekcie: basen, sauna, jacuzzi, baza zabiegowa, usługi Spa & 
Wellness, zabiegi terapeutyczne, odnowa biologiczna, kawiarnia, 
jadalnia, winda, taras widokowy, wypożyczalnia rowerów, zadaszone 
miejsce na grilla, parking płatny, nieogrodzony, niestrzeżony, 
monitorowany, oświetlony.
W cenie pobytu: min. 5 nocy, 3 posiłki dziennie w formie bufetu, 
korzystanie z basenu, dodatkowo poza sezonem (22.04-10.06.23 
oraz 16.09-22.12.23) 1 zabieg dziennie – w dni robocze (wg wykazu 
zabiegów wykonywanych w ramach pakietu), dla dzieci inhalacje.
W cenie pakietu SENIOR: min. 5 nocy, 3 posiłki dziennie, 1 zabieg 
dziennie – w dni robocze (bez masażu klasycznego, kriokomory), 1 h/
dzień – basen. Pakiet dostępny dla osób 60+.
Informacje dodatkowe: dopłata do pokoju typu Studio – 90,-zł/noc/
pokój. Pobyty min. 5 nocy, zaczynają się kolacją, a kończą śniadaniem. 
Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

NAT

POLGOR

„NAT KOŁOBRZEG” 
CENA ZA 1 NOC

15.07-
19.08.23 

min. 5 nocy

10.06-15.07.23, 
19.08-16.09.23 

min 5 nocy

27.05-10.06.23, 
16.09-07.10.23 

min. 5 nocy

22.04-27.05.23, 
07.10-22.12.23 

min. 5 nocy

DOR/2,3/3P 378 363 331 250
DZ(4-12)/3/3P 303 269 265 200
DZ(4-12)/DOS, 
wsp.spanie/3P 162 162 162 162

DOR/DOS/3P 303 269 265 200
ceny podane w PLN

“NAT KOŁOBRZEG” 
SENIOR 

CENA ZA 1 NOC

22.04-27.05.23, 
07.10-22.12.23 

min. 5 nocy

DOR/1/3P 241
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/kolobrzeg/nat-kolobrzeg-hotel.html
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Sanatorium „PERŁA BAŁTYKU” 
KOŁOBRZEG

położone w parku nadmorskim przy samej plaży. 
Zakwaterowanie: dysponuje 523 miejscami w pokojach 1, 2 i 3 os. z 
łazienką i balkonem. Dopłata do pokoju z widokiem na morze – 30,-
zł/noc./os. 
Do dyspozycji gości: winda, jadalnia, sale telewizyjne, baza zabie-
gowa, kawiarnia i taras widokowy, parking płatny na 24 miejsca. 
W cenie: 3 posiłki dziennie, wizyta lekarska na początku pobytu, do-
raźna pomoc lekarską, opieka pielęgniarską do godziny 15.00, wstęp 
na basen - codziennie w godzinach popołudniowych, 2 zabiegi 
dziennie (masaż klasyczny i limfatyczny jest zabiegiem dodatkowo 
płatnym) przy pobycie do 10 dni, 11 dni i więcej- 3 zabiegi dziennie 
w dni robocze.
Informacje dodatkowe: Obiekt nie akceptuje zwierząt. Taksa kli-
matyczna płatna dodatkowo przy zakwaterowaniu. Parking - 25,-zł/
doba. Dopłata do pokoju z widokiem na morze.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PERŁA 
BAŁTYKU

POLKOM

„PERŁA BAŁTYKU” 
7 nocy 

CENA ZA 1 NOC

03.01-27.04.23, 
01.11-21.12.23

27.04-31.05.23, 
01.09-01.11.23 31.05-01.09.23

DOR/1/3P 251 305 380
DOR/2/3P 192 281 330
DOR/3/3P 180 203 263

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/kolobrzeg/perla-baltyku-sanatorium.html
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Sanatorium „MUSZELKA” 
KOŁOBRZEG

budynek położony w bezpośredniej bliskości do molo i plaży (ok. 50 m).
Zakwaterowanie: składa się z 2 pawilonów połączonych koryta-
rzem na I piętrze - A i B. Muszelka A - dwupiętrowy budynek połączo-
ny z Zakładem Przyrodoleczniczym, posiada 99 miejsc w pokojach 1, 
2, 3 osobowych z łazienkami i balkonami, wszystkie z lodówką, czaj-
nikiem i TV. Na paterze tego pawilonu znajduje się jadalnia. 
Muszelka B - posiada 34 pokoje 1 i 2 os., w sumie dla 66 osób., wszyst-
kie pokoje z widokiem na park,  łazienkami, TV, telefonem, lodówką i 
czajnikiem). Na miejscu baza zabiegowa. 
W cenie pobytu: śniadanie, wstęp na basen – codziennie w godzi-
nach popołudniowych. 
W cenie pakietu leczniczego: 3 posiłki dziennie, wizyta lekarska 
na początku pobytu, doraźna pomoc lekarską, opieka pielęgniarską 
do godziny 15.00, wstęp na basen - codziennie w godzinach popo-
łudniowych, 2 zabiegi dziennie (masaż klasyczny i limfatyczny jest 
zabiegiem dodatkowo płatnym) przy pobycie do 10 dni, 11 dni i wię-
cej- 3 zabiegi dziennie w dni robocze. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez śwadczeń bezpłatnie. 
Możliwość zakwaterowania w pokojach komfort – za dodatkową 
opłatą na zapytanie w biurze. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo 
przy zakwaterowaniu. Parking - 25,-zł/doba.

POLMUSZ

„MUSZELKA” 
7 nocy 

PAKIET LECZNICZY 
CENA ZA 1 NOC

03.01-27.04.23, 
01.11-21.12.23

27.04-31.05.23, 
01.09-01.11.23 31.05-01.09.23

DOR/1/3P 297 340 432
DOR/2/3P 215 282 368

DZ(3-8)/2/3P 112 146 192
DZ(8-15)/2/3P 156 205 268

DOR/3/3P 192 217 276
DZ(3-8)/3/3P 102 113 144

DZ(8-15)/3/3P 139 156 202
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
MUSZELKA

http://www.karpatia.pl/kolobrzeg/muszelka-sanatorium.html
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Sanatorium „MEWA” 
KOŁOBRZEG

kompleks 5 obiektów położony niedaleko  nadmorskiego parku oraz ok. 
100 m od plaży
Zakwaterowanie: pokoje 1-, 2- osobowe z  łazienkami, i pokoje 
3-osobowe typu studio ( pokój 1 osobowy, pokój 2 osobowy i wspól-
na łazienka). Wszystkie wyposażone w  TV, czajnik, lodówkę oraz te-
lefon.
W kompleksie: budynki z windą, połączone łącznikami z jadalnią 
oraz bazą zabiegowąwinda i basenem solankowym.
W cenie pobytu: 3 posiłki dziennie, wizyta lekarska na początku 
pobytu, doraźna pomoc lekarską, opieka pielęgniarską do godziny 
15.00, wstęp na basen - codziennie w godzinach popołudniowych, 
2 zabiegi dziennie (masaż klasyczny i limfatyczny jest zabiegiem do-
datkowo płatnym) przy pobycie do 10 dni, 11 dni i więcej- 3 zabiegi 
dziennie w dni robocze. 
Informacje dodatkowe: Zwierzęta nie są akceptowane. Obiekt do-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Taksa klimatyczna 
płatna dodatkowo przy zakwaterowaniu. Parking - 25,-zł/doba.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

MEWA

POLMEW4

„MEWA” 
7 nocy 

CENA ZA 1 NOC

03.01-27.04.23, 
01.11-21.12.23

27.04-
31.05.23, 

01.09-01.11.23
31.05-01.09.23

DOR/1/3P 215 270 330
DOR/2/3P 192 222 277

DOR/ST3/3P 180 204 263
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/kolobrzeg/mewa-sanatorium.html
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komfortowy rodzinny hotel, położony 280 metrów od morza, w otocze-
niu rozległego nadmorskiego parku. 
Zakwaterowanie: dysponuje 200 komfortowymi pokojami: 2-oso-
bowymi (powierzchnia pokoju ok. 30 m2, łazienka z kabiną pryszni-
cową ok. 5 m2), 2 osobowym superior (powierzchnia pokoju  ok. 30 
m2, łazienka z kabiną prysznicową ok. 5 m2), pokojami typu studio 
oraz 5 apartamentów (60 m2 + łazienka z kabina prysznicową i wanną 
9 m2. Część pokoi jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i 
z dużą wrażliwością alergiczną. Pokoje są wyposażone w telefon, te-
lewizor LCD, mini bar, szybkie łącze internetowe, szyfrowo zamykany 
sejf, suszarkę do włosów, szlafrok, czajnik oraz krzesełka balkonowe. 
Do dyspozycji Gości: Aquacenter /basen sportowy 25m długości, 
basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci oraz ja-
cuzzi, sauny oraz tars słoneczny z leżakami/, klub Aquarius CLUB & LO-
UNGE (otwarte w piątki i soboty 22.00 – 4.00), plac zabaw na świeżym 
powietrzu, klub zabaw, sala gier, restauracja Horyzont oraz Kawiarnia 
Wiatr i Woda, Panorama Cafe & Restaurant, Garden Bar, Centrum Ko-
smetyczne, siłownia, sale konferencyjne.
W cenie każdego pobytu: bezpłatne korzystanie z Aquacenter oraz 
siłowni.
Informacje dodatkowe: Możliwość dopłaty do posiłków: kolacja – 
130 zł/osoba dorosła/doba oraz 65 zł/dziecko do 9 lat/doba. Hotel nie 
przyjmuje zwierząt. Możliwość skorzystania z indywidulanej opie-
kunki – dodatkowa opłata.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

Hotel „AQUARIUS” ***** Spa & Wellness 
KOŁOBRZEG

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
AQUARIUS

POLAQU

http://www.karpatia.pl/kolobrzeg/aquarius-hotel--spa-and-wellness.html
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położony w dzielnicy uzdrowiskowej, zaledwie 350 m od morza. 
Zakwaterowanie: posiada 144 nowoczesne i komfortowe pokoje 1, 
2 os. (z możliwością dostawki) oraz 3 i 4 os. wszystkie z TV, telefon, lo-
dówkę oraz łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów. Pokoje typu 
studio – za dopłatą na zapytanie.
Do dyspozycji gości: basen, sauna sucha i parowa oraz jacuzzi, krę-
gle, sala fitness, bilard, sala zabaw dla dzieci, restauracja, kawiarnia, 
bilard, bowling,  zabiegi kosmetyczne i terapeutyczne oraz SPA, pa-
kiety medyczne, 2 sale szkoleniowe wyposażone w ekran, rzutnik 
multimedialny, flipchart, WiFi. 
W cenie pobytu: 7 nocy, 2 posiłki dziennie, korzystanie z basenu, 
sauny suchej i parowej oraz jacuzzi, sali fitness, dla dzieci korzystaie 
z sali zabaw.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. Łó-
żeczko dla dziecka – bez opłat, konieczna wcześniejsza rezerwa-
cja. Dopłata do obiadu – 65,-zł/os.dor./dzień, 32,-zł/dziecko 3-10 lat/
dzień. Parking podziemny – 50,-zł/noc – konieczna rezerwacja miej-
sca, parking zewnętrzny niestrzeżony – 40,-zł/noc. Obiekt nie przyj-
muje zwierząt. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

„OLYMP II” 
KOŁOBRZEG

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

OLYMP

POLOLIK

„OLYMP II” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-
26.02.23, 

01.11-
21.12.23

26.02-
06.04.23, 

10-28.04.23, 
01.10-01.11.23

28.04-
30.06.23, 

01.09-
01.10.23 

30.06-
01.09.23

DOR/2/2P 262 288 339 408
DZ(3-10)/DOS/2P 169 169 169 169

DOR/DOS/2P 215 215 215 215
DOR/1/2P 382 408 459 528

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/kolobrzeg/olymp-2-spa-and-wellness.html
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kompleks położony nad morzem – 200 m w linii prostej, w spokojnej 
dzielnicy sanatoryjno – uzdrowiskowej. 
Zakwaterowanie:  80 pokoi typu standard oraz deluxe – wszystkie 
wyposażone w telewizor 40” z TV–SAT, łazienka z prysznicem, zesta-
wy ręczników oraz dodatkowo w pokojach typu deluxe suszarka, In-
ternet Wi-Fi i kablowy, telefon, sejf, zasłony zaciemniające 
Do dyspozycji gości: Centrum Spa (gabinety kosmetyczne i masażu oraz autory-
zowany salon kosmetyki profesjonalnej Hildegard Braukmann), kompleks baseno-
wy (basen rekreacyjny o wymiarach 25 m x 10 m, basenem solankowym z wodą z 
Morza Martwego (unikalnym i jedynym w Kołobrzegu), Świat Saun z łaźnią paro-
wą i saunami suchymi oraz jacuzzi, stół bilardowy, kijki nordic walking, kawiarnia 
HAVANA, bezpłatne WiFi w wydzielonych miejscach, odpłatne miejsce parkingo-
we – 20 zł/doba, do dyspozycji jest również parking miejski przed obiektem.
W cenie pobytu Rodzinne wczasy: 2 posiłki dziennie, bon do SPA o wartości 
40 zł, dla każdej z osób dorosłych. Możliwy do wykorzystania na zabiegi o war-
tości powyżej 100 zł (bonów nie można łączyć), kije do Nordic Walking, bilard, 
szlafrok, nieograniczone korzystania z basenu z atrakcjami wodnymi, sauny 
suchej, łaźni parowej, jacuzzi, basenem rekreacyjnym, na życzenie konsultacja 
wellness (dobór zabiegów z zakresu kosmetyki oraz produktów do pielęgnacji 
domowej, w zależności od typu skóry) lub konsultacja ze specjalistą, Wifi. 
Informacje dodatkowe: opłata parkingowa 20 zł/doba, pobyt ze zwie-
rzęciem 50 zł/doba, w starym budynku. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc 
na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AKTUALNĄ 
CENĘ *

Centrum SPA & WELLNESS „DORIS SPA” 
KOŁOBRZEG POLDOR

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
DORIS SPA

http://www.karpatia.pl/kolobrzeg/doris-spa.html
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kurort nadmorski położony na wybrzeżu klifowym w odległości 14km od 
Kołobrzegu i 33km od Koszalina. 
Duża zawartość w powietrzu jodu, możliwość korzystania z inhalacji z 
naturalnego aerozolu wody morskiej oraz tonizujący wpływ bryz mor-
skich sprawiają, że rehabilitacja, wypoczynek i rekreacja prowadzone są 
tu przez cały rok. 
Ustronie Morskie posiada muszlę koncertową, w której odbywają się 
liczne imprezy muzyczne i koncerty. 
Doskonały klimat o właściwościach leczniczych i mikroklimat lasów 
mieszanych wywiera bardzo korzystny wpływ na zdrowie i samopoczu-
cie człowieka.

USTRONIE MORSKIE 
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Hotel WODNIK*** 
USTRONIE MORSKIE 

położony na wysokim klifie, 20 m od morza w centrum Ustronia Morskie-
go. Położenie Hotelu pozwala na korzystanie ze sportów wodnych, ście-
żek spacerowych oraz rowerowych, malowniczych tras wycieczkowych. 
Zakwaterowanie: posiada 49 przestronnych pokoi: 6 pokoi jedno-
osobowych, 39 pokoi dwuosobowych (20 pokoi do trzyosobowe-
go wykorzystania), 3 apartamenty dwupokojowe wyposażonych w 
telewizję, telefon, radio, minibar/lodówkę i elektryczny sejf, każdy z 
łazienką ( w wyposażeniu suszarka, ręczniki, szlafrok). Wszystkie po-
koje posiadają sprzęt plażowy: 2 leżaki, parawan i koc. 
Do dyspozycji Gości: restauracja (śniadania i kolacje w formie bufe-
tu, obiady serwowane), kawiarnia z piękną panoramą morską, mały 
kryty basen hotelowy (7,5 m x 8,5 m), odnowa biologiczna (basen, 
sauna, jacuzzi, grota solna, gabinety kosmetyczne oraz masażu, kap-
suła SPA)  i SPA, baza rehabilitacyjna oraz salon kosmetyczny, grill – 
pub, monitorowany parking.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu, mini siłowni oraz 
sprzętu plażowego.
Informacje dodatkowe: Obiekt akceptuje zwierzęta 60 zł/doba/
małe zwierzę do 12 kg, 80 zł/doba/duże zwierzę do 35 kg.  Możliwość 
dokupienia posiłków: 35 zł/obiad/osoba dorosła; 20 zł/obiad dziecko; 
45 zł/kolacja/osoba dorosła; 30 zł/kolacja/dziecko. Parking monitoro-
wany 20 zł – 40 zł/doba – w zależności od sezonu.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

WODNIK

POLWODU

http://www.karpatia.pl/ustronie-morskie/wodnik-hotel1.html


PO
LSKA

136

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

OR LEŚNA POLANA  
USTRONIE MORSKIE 

obiekt położony w 4 hektarowym parku nadmorskim w ciszy i spokoju, 
zaledwie 400 m od morza.               
Zakwaterowanie: ośrodek posiada 190 miejsc noclegowych w 
pokojach 1, 2, 3 i 4 os. typu studio ( dwupokojowe dla 4 osób) wy-
posażone w ręczniki, TV, telefon, radio, lampkę nocną, przyjazny 
dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wóz-
kach. W pokoju znajduje się sprzęt plażowy tj. parawan i koc.                                                                                               
Do dyspozycji Gości: winda osobowa, duża przestronna stołówka, 
kawiarnia z salą dyskotekową, duża baza rehabilitacyjno - zabiego-
wa, biblioteka, tenis stołowy, bilard, siłownia oraz pokój zabaw, łóżka 
ortopedyczne, wózki inwalidzkie, łóżeczka dla dzieci, wanienki, stop-
nie do umywalek. Na ternie posesji znajduje się oczka wodne, park 
krajobrazowy z fontannami, sceną letnią do tańczenia, grill - ognisko, 
duży bezpieczny plac zabaw dla dzieci i parking. Ośrodek Rehabilita-
cyjny Leśna Polana organizuje także wycieczki min. do Ogrodów w 
Dobrzycy, Kołobrzeg z przewodnikiem, Skansen Chleba i inne.                                                                                                                           
W cenie pakietu ZDROWIE W PIGUŁCE (6 nocy): konsultacja reha-
bilitacyjna, 10 zabiegów rehabilitacyjnych tygodniowo, 3 wejścia do 
Aquaparku Helios, program animacyjny, gimnastyka poranna. Pobyt 
rozpoczyna się obiadem a kończy śniadaniem. 
Informacje dodatkowe: Parking płatny 10 zł/doba, w pozostałych 
bezpłatny. Opłata za małe zwierzę – 30zł/doba.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

LEŚNA 
POLANA

POLLESP

http://www.karpatia.pl/ustronie-morskie/lesna-polana--osrodek-rehabilitacyjny.html
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„ALKA” SUN RESORT
USTRONIE MORSKIE
ośrodek malowniczo położony ok 120 m od morza w samym centrum Ustronia 
Morskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kompleks boisk sporto-
wych ORLIK 2012, a nieco dalej Centrum Sportowo – Rekreacyjne HELIOS. 
Zakwaterowanie: posiada 180 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2- osobowych 
standard z balkonami  typu francuskiego; 3 osobowych komfort z balkonem i możli-
wością dostawki oraz apartamnt typu studio rodzinne (sypialnia i pokój dzienny). Każ-
dy wyposażony w telewizor LCD, akcesoria plażowe, łazienkę z kabina prysznicową. 
Do dyspozycji Gości: winda, jadalnia, kawiarenka ze słonecznym tara-
sem, komfortowa sala szkoleniowo - konferencyjna (idealna także dla grup 
tanecznych), nowoczesne gabinety zabiegowe, sala fitness, grota solna, 
restauracja,  odnowy biologicznej (masaże, hydroterapia solankowa, ką-
piele borowinowe, perełkowe i SPA, fizykoterapia, inhalacje solankowe, 
mata magnetyczna, lampa sollux i inne), plac zabaw dla dzieci oraz boiska 
sportowe (koszykówka, siatkówka), w ośrodku kącik malucha, bezpłatny 
dostęp do internetu wi-fi, parking niestrzeżony i odpłatny – 15,-zł/noc. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń - gratis. Możliwość 
wypożyczenia łóżeczka dla dziecka – 30,-zł/noc.  Śniadania i kolacje – bu-
fet szwedzki, obiad serwowany.Parking niestrzeżony i odpłatny – 15,-zł/
noc. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AK-
TUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ALKA

POLALK

http://www.karpatia.pl/ustronie-morskie/alka-sun-resort.html
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ŁEBA
miasteczko z XIII–wiecznym rodowodem, położone przy ujściu rzeki Łeby.
Obecnie pełni rolę znanego kurortu, z szeroką piaszczystą plażą, jezio-
rem Łebsko, małym portem morskim.
W środkowej części mierzei znajduje się atrakcja Słowińskiego Parku Na-
rodowego–największe w Europie, wędrujące wydmy (z prędkością od 5 
do 30 m rocznie), dochodzące do 35 m wysokości, z największym polem 
wydmowym o powierzchni 500 ha.
W okresach jesiennym i wiosennym duże nasycenie powietrza jodem jest 
zalecane osobom ze schorzeniami górnych dróg oddechowych, a także 
mieszkańcom terenów ekologicznie zagrożonych.
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Hotel „WODNIK”*** 
ŁEBA
położony w najbardziej urokliwej części Łeby, w dzielnicy turystyczno - 
wypoczynkowej otoczony kompleksem leśnym tuż przy plaży, w niewiel-
kiej odległości od jezior Łebsko i Sarbsko. 
Zakwaterowanie: 22 pokoje 1 osobowe do podwójnego wykorzy-
stania, 57 pokoi 2 osobowych, 7 apartamentów dwuosobowych oraz 
2 pokoje 2 osobowe przystosowane dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. W pokojach 2 osobowych oraz apartamen-
tach istnieje możliwość dostawki w postaci rozkładanej sofy lub ka-
napy.
Do dyspozycji gości: Restauracja Książęca, kawiarnia, sala bankie-
towa, sale konferencyjne (z nagłośnieniem i sprzętem audiowizual-
nym), Centrum Urody i Zdrowia - sauna sucha i infrared, lodowa misa, 
salon kosmetyczny, gabinet masażu, solarium, wypożyczalnia sprzę-
tu plażowego, plac zabaw dla dzieci.
W cenie każdego pobytu: WiFi, plac i sala zabaw dla dzieci, tenis 
stołowy
W cenie pobytu JESIEŃ: lampka wina na powitanie do pierwszej 
obiadokolacji, popołudniowy poczęstunek, 2 masaże andulacyjne 
dla każdej osoby, korzystanie z sauny.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 4 lat bez świadczeń – gratis. Par-
king - 35,-zł/doba, garaż 50,-zł/doba. Pobyty – min. 4 noce.PODANE 
CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AKTUALNĄ 
CENĘ * 

POLWOD

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

WODNIK

„WODNIK” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-30.04.23, 
15.09-21.12.23

30.04-30.06.23, 
25.08-15.09.23 30.06-25.08.23

DOR/1/2P 277 406 466
DOR/2/2P 255 353 383

DOR/APT2/2P 315 455 555
DZ(4-12)/DO-

S/2,APT/2P 168 168 168

DOR/DO-
S/2,APT/2P 206 206 206

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/leba/wodnik-hotel.html
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DIUNA” 
ŁEBA

położony ok. 300 m od plaży (przejście przez las wydmowy), otoczony 
sosnami. Za ośrodkiem przebiega ścieżka prowadzącą do Jeziora Sarb-
sko. Do centrum – kilkuminutowy spacer.
Zakwaterowanie: ok. 300 miejsc w 5 budynkach hotelowych - po-
koje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, TV i balkonem (możliwość wy-
pożyczenia czajnika oraz sprzętu plażowego) oraz 12 drewnianych 
komfortowych domkach apartamentowych z salonem, sypialnią, 
łazienką i aneksem kuchennym.
Do dyspozycji Gości: boisko wielofunkcyjne (piłka siatkowa, plażo-
wa, koszykówka), sprzęt sportowy, plac zabaw dla dzieci, miejsce na 
ognisko  - 2 kręgi, tenis stołowy, klimatyzowana jadalnia, sale konfe-
rencyjne, zewnętrzna siłownia.
W cenie pobytu: 3 posiłki dziennie w formie bufetu – także dania 
wegetariańskie, voucher zniżkowy 10% ważny przez rok na oferty 
specjalne w Diunie (Święta, Sylwester, Wielkanoc, Majówka 2021), 
zniżki na lokalne atrakcje.
Informacje dodatkowe: Pierwsze dziecko do 15 lat – pobyt gratis, 
drugie i trzecie dziecko do 15 lat 50% zniżki, w okresie wakacyjnym 
tematyczne animacje dla dzieci, ognisko z pieczeniem kiełbasek i 
muzyką. Możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking. Na 
miejscu płatna taksa klimatyczna – ok. 2,-zł/os. dzień, opłata za par-
king – niestrzeżony – 10,-zł/noc, opłata za psa 15,-zł/noc. Pobyty – 7 
nocy sobota-sobota. 

POLDIUL

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DIUNA

http://www.karpatia.pl/leba/wodnik-hotel.html
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duża miejscowość letniskowa, leży na mierzei pomiędzy Bałtykiem a Je-
ziorem Jamno, powstała z dwóch osad rybackich.
Piaszczysta plaża, czysta woda, morskie powietrze oraz duże nasło-
necznienie utrzymujące się do 12 godzin dziennie to walory miejscowo-
ści sprzyjające letniemu wypoczynkowi.

MIELNO
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komfortowy obiekt po generalnym remoncie, położony ok. 50 m od morza. 
Zakwaterowanie: Pokoje o wysokim standardzie, z łazienkami i TV LCD. 
Do dyspozycji gości: baza zabiegowa (zabiegi wodne, kinezyterapia, 
fizykoterapia. solanki, bicze szkockie, masaże suche i mokre, zabiegi ko-
smetyczne) i nowy kompleks Spa: duża  sauna fińska,  łaźnia parowa, 3 
stanowiska jacuzzi, podgrzewane leżanki, tężnia solankowa oraz baza 
rekreacyjna: kryty basen z podgrzewaną morską wodą – remont 2014, 
sala gimnastyczna, wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego, ka-
wiarnia, mini dyskoteka, własna mini-plaża, boisko do siatkówki plażo-
wej, nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Organizowane są liczne zajęcia 
sportowe z instruktorami: aerobik, ZUMBA, Nordic Walking, itp. Możli-
wość skorzystania z turnusów rekreacyjno - odchudzających (program 
zajęć ruchowych, zabiegi, diety). W obiekcie obowiązuje całkowity za-
kaz palenia papierosów. 
W cenie każdego pobytu: nieograniczone korzystanie z basenu kryte-
go z podgrzewana morska wodą, wstęp do kompleksu SPA , dostęp do 
Internetu, w wybranych terminach animacje dla dzieci – wakacje letnie. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat – bez świadczeń – GRATIS. Bez-
płatnie po wcześniejszej rezerwacji: łóżeczko, wanienka, podgrzewacz 
do butelek, krzesełko do karmienia. Dzieci 3-12 lat na dostawce – 1/2 wy-
żywienia. Pobyty – 7 nocy, niedziela-niedziela. 
Opłaty dodatkowe: Dopłata za niewykorzystane miejsce w pokoju 45,-
zł/noc. Dopłata do pokoju komfort – 30,-/os./noc. Możliwość zabrania 
psa małej rasy (zwierzęta nieagresywne i niehałaśliwe) – tylko do wybra-
nego typu pokoi za opłatą – 50,-zł/noc. Na terenie kompleksu znajduje 
się płatny parking niestrzeżony – 12,-zł/noc. przy min. 7 nocach PARKING 
BEZPŁATNY – wyłączając ścisły sezon 25.06 - 03.09.

„EDEN” Resort & Spa
MIELNO

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

EDEN

POLEDEN

http://www.karpatia.pl/mielno/eden-resort-and-spa.html
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nowo wybudowane domki drewniane, położone ok 10 minut pieszo od sze-
rokiej plaży (ok. 1000 m). 
Zakwaterowanie: 
Domki drewniane, parterowe: 25m2, max dla 4 osób, sypialnia 2 osobo-
wa (2 x łóżko 1 osobowe) + pokój dzienny z aneksem kuchennym (płyta 
elektryczna – 2 pola grzejne, lodówka, czajnik elektryczny, zlewozmywak, 
zestaw garnków i naczyń)i rozkładaną kanapą dla 2 osób, TV LCD, łazienka, 
zadaszony taras z kompletem mebli ogrodowych. 
Domki drewniane, piętrowe: 50m2, max dla 6 osób, 2 sypialnie jedna z 
łóżkiem podwójnym, druga z 2 łóżkami jednoosobowymi, pokój dzienny 
z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym (płyta elektryczna, lodów-
ka, czajnik bezprzewodowy, zestaw garnków i naczyń), rozkładaną szero-
ką sofą dla 2 osób, telewizorem LCD, zadaszony taras z kompletem mebli 
ogrodowych.
Do dyspozycji gości: plac zabaw dla dzieci, we wszystkich domkach 
dostęp do Internetu Wi-Fi, parking, miejsce do grillowania, bezpłatne 
wypożyczenie rowerów
Informacje dodatkowe: 1 dziecko do 3 lat – gratis – bez świadczeń, 
spanie wspólne z rodzicami, 1 domek posiada udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych (podjazd do domku, szerokie drzwi, bez progowa 
kabina prysznicowa, uchwyty, siedzisko). Przy zameldowaniu pobiera-
na jest kaucja zwrotna 200 zł w gotówce - jako zabezpieczenie kosztów 
ewentualnych zniszczeń powstałych z winy Gościa. Kaucja jest zwracana 
w dniu wymeldowania, po sprawdzeniu stanu wyposażenia i urządzeń 
technicznych w zajmowanym domku. Opłata klimatyczna płatna dodat-
kowo przy zameldowaniu 2,- zł osoba/doba. Parking płatny dodatkowo 
- 10 zł auto/dzień. Możliwość przyjazdu z psem do niektórych domków 
– należy uzgadniać podczas rezerwacji – opłata 20 zł/doba, na miejscu. 

DOMKI „ONYX MIELNO”
MIELNO

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ONYX

POLONYX

http://www.karpatia.pl/mielno/onyx-mielno-domki.html
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Mała, urokliwa miejscowość nadmorska (ok. 10 km od Mielna), oferu-
je przepiękne, szerokie, czyste plaże zakończone pasem malowniczych 
wydm. Cisza i klimat małego letniska sprzyjają  atmosferze relaksu  oraz 
wypoczynku. To fantastyczne miejsce dla rodzin oraz osób, które pragną 
„uciec” od zgiełku. Nieopodal plaży usytuowana  jest druga pod wzglę-
dem wielkości w Polsce latarnia morska. Miejscowość słynie  również z 
walorów uzdrowiskowych, które zawdzięcza pokładom glinki zielonej

GĄSKI
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rodzinny obiekt położony w spokojnym otoczeniu, ok. 300 m od czystej i sze-
rokiej plaży w Gąskach.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami, TV i lodówką, 
w budynku Villi, dla wszystkich pokoi wspólna kuchnia gdzie można we 
własnym zakresie przygotować posiłki. 
Domki parterowe, drewniane, max dla 4 osób: 25 m2, pokój dzienny z anek-
sem kuchennym w pełni wyposażonym (płyta elektryczna 2 pola grzejne, 
lodówka, zlewozmywak, naczynia kuchenne i stołowe, czajnik elektryczny), 
rozkładana kanapa dla 2 osób, sypialnia 2 osobowa (2 łóżka jednoosobowe) 
i łazienka, zadaszony taras z kompletem mebli ogrodowych.
Domki piętrowe, drewniane, max dla 6 osób: 50 m2, pokój dzienny z 
aneksem kuchennym w pełni wyposażonym, rozkładana kanapa dla 2 
osób, sypialna z balkonem (4 pojedyncze łóżka), jadalnia, łazienka, zada-
szony taras z kompletem mebli ogrodowych.
Do dyspozycji Gości: plac zabaw dla dzieci, zewnętrzna sauna opalana 
drewnem oraz jacuzzi, bezpłatny monitorowany parking, Internet Wi-Fi, 
rowery dla Gości, miejsce do grillowania.
Informacje dodatkowe: Przy krótkich pobytach w sezonie wakacyjnym, 
możliwa dopłata, należy sprawdzić aktualną cenę. 1 dziecko do 3 lat – 
gratis – bez świadczeń, spanie wspólne z rodzicami, możliwość przyjaz-
du z psem, po wcześniejszym uzgodnieniu. Domki - przy zameldowaniu 
pobierana jest kaucja zwrotna 200 zł w gotówce - jako zabezpieczenie 
kosztów ewentualnych zniszczeń powstałych z winy Gościa. Kaucja jest 
zwracana w dniu wymeldowania, po sprawdzeniu stanu wyposażenia i 
urządzeń technicznych w zajmowanym domku. Opłata klimatyczna płat-
na dodatkowo przy zameldowaniu 2,- zł osoba/doba. 

VILLA „AMBER” 
GĄSKI

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

AMBER

POLAMR

http://www.karpatia.pl/gaski/amber-villa.html
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wieś uzdrowiskowa w północno-zachodniej Polsce, w odległości 7 km 
od Darłowa, między Morzem Bałtyckim a jeziorem Bukowo (Dąbki), są 
idealnym miejscem dla amatorów sportów wodnych oraz pieszych i ro-
werowych wycieczek.
Przez otaczający nadmorską miejscowość las przebiega wiele ścieżek i 
szlaków, którymi można dotrzeć do rezerwatu przyrody Słowińskie Bło-
ta.
Funkcjonują tutaj ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe. W okresie let-
nim Dąbki są miejscem wypoczynku dla tysięcy kuracjuszy i wczasowi-
czów.
W Dąbkach znajduje się 7 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego o 
następujących profilach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, 
choroby reumatyczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby 
górnych dróg oddechowych, choroby dolnych dróg oddechowych, cho-
roby endokrynologiczne.

DĄBKI
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HOTEL „DELFIN**** SPA & WELLNESS” 
DĄBKI
oddalony 300 metrów od morza oraz 900 metrów od jeziora
Zakwaterowanie: 65 pokoi 1-, 2 – osobowe standard oraz  Lux i 
apartamenty, część pokoi z balkonem lub tarasem ogólnodostęp-
nym – wyposażone: TV sat., telefon, suszarka do włosów, szlafroki, 
lodówka, sejf, Wi-Fi.
Do dyspozycji Gości: basen, sauna fińska, jacuzzi i łaźnia parowa, sa-
lon SPA, sala konferencyjna wyposażona w podstawowy sprzęt (pro-
jektor multimedialny, ekran, flipchart), restauracja, bilard, piłkarzyki, 
boisko, wypożyczalnia rowerów, pokój zabaw dla dzieci, parking.
W cenie każdego pobytu: wifi, korzystanie z basenu, sauny suchej 
i parowej, jacuzzi, szlafroki dla osób dorosłych, zestaw powitalny z 
kawa i herbatą.
W cenie pakietu WIELKANOC: min. 3 noce, 2 posiłki dziennie w tym 
tradycyjne śniadanie wielkanocne, 1 x rodzinne ognisko, animacje 
dla dzieci.
W cenie pakietu WIOSNA: min. 3 noce, 2 posiłki dziennie, do wybo-
ru dla os. dorosłej – 1 zabieg Medy Jet (masaż na łóżku wodnym) lub 
okłady fango.
W cenie pakietu WAKACJE: 2 posiłki dziennie oraz gorąca zupka dla 
dzieci 13.00-14.00, animacje dla dzieci, 
Informacje dodatkowe: hotel akceptuje zwierzęta za dodatkową 
opłatą, przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju 1 dziecko do 5 lat 
na wspólnym spaniu - GRATIS. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dziecka, parking monitorowany, dodatkowo płatny 20,-zł/noc. Taksa 
klimatyczna płatna na miejscu. - PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE 
zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapy-
tania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DELFIN

POLDEL

„DELFIN” 
CENA ZA 1 NOC

07-11.04.23 
WIELKANOC 
min. 3 noce

11-28.04.23 
WIOSNA 

min. 3 noce

28.04-
23.06.23 

min. 3 noce

23.06-
01.09.23 

min. 3 noce

01.09-
29.10.23 

min. 3 noce

DOR/2/2P 400 217 350 459 281
DZ (5-12)/DOS/2P 148 90 104 110 95
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/dabki/delfin-spa-and-wellness-hotel.html
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DARŁOWO uznane jest za całoroczną wędkarską stolicę Polski. Północ-
ną granicę stanowi 5-kilometrowa linia brzegu morskiego z szeroką, 
piaszczystą plażą, pasmem wydm (obszar chronionego krajobrazu). 
Rozległe obszary leśne i brak większych zakładów przemysłowych 
są gwarancją czystego powietrza. W centrum Darłowa warto przejść 
się po starym mieście - średniowieczny rynek, zajrzeć do katedry oraz 
Zamku Książąt Pomorskich i do regionalnego muzeum, które w nim się 
znajduje. 

DARŁÓWKO – jeden z najatrakcyjniejszych polskich kurortów nadmor-
skich, wypoczynkowa część miasta. Duże nasłonecznienie i wilgotne 
powietrze, przesączone cząsteczkami jodu korzystnie wpływają na 
leczenie chorób górnych dróg oddechowych. Doskonałe miejsce tak-
że dla amatorów plażowania oraz dla osób aktywnie zwiedzających 
okolicę. Co roku odbywa się tu Międzynarodowy Zlot Historycznych 
Pojazdów Wojskowych. W Darłówku warto zobaczyć widok z Latarni 
Morskiej, przejść się nabrzeżem portowym, przeprawić się unikalnym 
rozsuwanym mostem.

DARŁOWO/DARŁÓWKO
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DIUNA” 
DARŁÓWKO
położony ok. 100 m od plaży, na terenie sosnowego lasu wydmowego, 
przy głównym trakcie spacerowym Darłówka Wschodniego Pozwala to 
na nieograniczone korzystanie z plaży i atrakcji w centrum miasta, rów-
nocześnie umożliwiając uniknięcie śródmiejskiego zgiełku.
Zakwaterowanie: 2 budynki hotelowe - pokoje 2, 3, 4 osobowe z 
łazienką, TV, balkonem, wyposażone w czajnik, parawan, leżaki pla-
żowe, 14 drewnianych domków studio – klasycznych – (2 pokoje 3 i 
4 osobowy, bez aneksu kuchennego, łazienka, TV, sprzęt plażowy) 
oraz 12 domków typu apartamentowego z salonem, sypialnią, ła-
zienką i aneksem kuchennym.
Do dyspozycji Gości: boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki 
plażowej, plac zabaw, wewnętrzna i zewnętrzna siłownia, 2 miejsca 
na ognisko, tenis stołowy, sauna, klimatyzowana jadalnia, kawiarnia 
Srebrna Łyżeczka, 8 sal wielofunkcyjnych (np. konferencje, imprezy 
sportowe i rozrywkowe, zajęcia dydaktyczne, dyskoteki), 2 monito-
rowane parkingi.
W cenie pobytu: 3 posiłki dziennie w formie bufetu – także dania 
wegetariańskie, voucher zniżkowy 10% ważny przez rok na oferty 
specjalne w Diunie,zniżki na lokalne atrakcje.
Informacje dodatkowe: Pierwsze dziecko do 15 lat – pobyt gratis, 
drugie i trzecie dziecko do 15 lat 50% zniżki. W okresie wakacyjnym 
tematyczne animacje dla dzieci, ognisko z pieczeniem kiełbasek i 
muzyką. Możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking. Na 
miejscu płatna taksa klimatyczna – ok. 2,-zł/os. dzień, opłata za par-
king – niestrzeżony – 10,-zł/noc, opłata za psa 15,-zł/noc. Pobyty – 7 
nocy sobota-sobota.

POLDIUD

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DIUNA

http://www.karpatia.pl/darlowko/diuna-osrodek-wypoczynkowy-12.html
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mała miejscowość wypoczynkowa nad Bałtykiem, główne atrakcje: Ry-
backa Przystań Morska, plaża Dubaj, nowoczesny AQUAPARK z licznymi 
atrakcjami wodnymi, Galeria Rybacka, park linowy, Muzeum Bursztynu 
oraz inne.

JAROSŁAWIEC
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Halth Resort& Medical SPA 
                            „PANORAMA MORSKA” JAROSŁAWIEC

kompleks położony ok. 350 m od plaży,
Zakwaterowanie w BUDYNKACH HOTELOWYCH – pokoje 1, 2, 3 i 4 
os., pokoje familijne 5 oraz 6 osobowe oraz DOMKACH FAMILIJNYCH 
(2 pokoje z łazienkami, oddzielnymi wejściami z możliwością połą-
czenia w jedno mieszkanie: pokój 2 osobowy mniejszy (DE)  ok. 9 m2 
oraz 2 osobowy większy (DLL) – ok. 13m2); pokój 2 osobowy (DBL) ok. 
12,6 m2; pokój 3 osobowy (TRP) ok. 22,5 m2. 
Wszystkie pokoje z łazienkami, telefonem, lodówką TV SAT, czajnikiem 
bezprzewodowym, suszarka do włosów, za dodatkową opłatą: sejf – 15zł/ 
pobyt, część pokoi przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. 
Do dyspozycji gości: AQUAPARK (2 baseny wielofunkcyjne ze-
wnętrzne połączone zjeżdżalnią, które posiadają punkty wodnego 
masażu ściennego i karku, grzybek wodny, leżanki rurowe z masa-
żem powietrznym oraz zjeżdżalnię łączącą niecki basenowe. Baseny 
z podgrzewaną wodą od od 29 maja do 16 września mają głębokość 
od 1,20 do 1,35m, 6 zjeżdżalni wodnych (zewnętrznych) oraz 4 zjeż-
dżalnie wewnętrzne, basen z falą morską zewnętrzny  z gejzerami po-
wietrznymi, basen wewnętrzny dla dzieci oraz basen z rwącą rzeką,  
baza zabiegowa, centrum SPA, strefa WELLNESS z saunami, jacuzzi, 
łaźnią parową, fitness, boiska do gry, aqua aerobic, zabiegi rehabili-
tacyjne, 8 sal konferencyjnych, 3 restauracje: klimatyzowana TROPI-
COCO oraz Laguna w centralnej części kompleksu, La Costa z tarasem 
widokowym na terenie Aquaparku. 
Wyżywienie: Wariant ALL INCLUSIVE obejmuje: śniadanie, obiad 
i kolacje - posiłki wydawane w formie bufetu szwedzkiego, podczas 
posiłków zapewniane są napoje: śniadanie: herbata, kawa, kakao, 
soki, woda; obiad i kolacja: herbata, kawa, soki, piwo, woda. Tema-
tyczne poczęstunki podczas codziennych imprez. Przez cały pobyt w 
Restauracji Tropicoco bezpłatnie: w godz. 10-24.00 – bufet z napoja-
mi ciepłymi i zimnymi (wybrane soki, woda gazowana, pepsi, Mirin-
da, 7-up, kawa i herbata) oraz bufet z wybranymi alkoholami (wino, 
piwo, drinki, wódka biała i whisky), w godz. 12-18.00 – bufet sałatko-
wy fresk, bufet Snack Bar (np. frytki, tosty, hot dogi), bufet deserowy 
Candy (lody włoskie, gofry, popcorn). Istnieje możliwość wykupienia 
diety (min. 30 dni przed turnusem): dieta wątrobowa, cukrzycowa, 
wrzodowa, lekkostrawna, bezmleczna, bezglutenowa.

POLPANMO

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
PANORAMA 

MORSKA

http://www.karpatia.pl/jaroslawiec/panorama-morska-health-resort-medical-spa.html
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JAROSŁAWIEC

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
PANORAMA 

MORSKA

Halth Resort& Medical SPA 
                           „PANORAMA MORSKA” 

POLPANMO

W cenie WCZASY Z DZIEĆMI NAD MORZEM/TWÓJ CZAS DLA RODZINY – 7 nocy: 2 x pobyt relaks w strefie wellness dla całej rodziny (sauna fińska, sanarium, świat jacuzzi – 
kąpiele), nielimitowane korzystanie z Aquaparku, korzystanie z siłowni, sport – aqua aerobik, zajęcia ruchowe w basenie, korzystanie z kortu tenisowego oraz boiska, rodzinny 
program animacyjny (warsztaty plastyczne oraz kulinarne, koedukacyjne zabawy itp.) DLA DZIECI – niespodzianka w pokoju, 1 x pobyt malowanie twarzy dla dzieci do lat 8, 
1 x pobyt bezalkoholowy aperitif „COCOJAMBO” dla dzieci 9-14 lat, mini club COCO (3-8 lat), świat dzieci TROPI (3-8 lat), Playland JUMBO. DLA RODZICÓW – 1 x pobyt masaż 
fizykoterapeutyczny Wellsystem Hydro Jet Medical.

Informacje dodatkowe: Parking dodatkowo płatny 120 zł/7 nocy. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapyta-
nia (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ *
 

„PANORAMA MORSKA” 
WCZASY Z DZIEĆMI NAD 
MORZEM 7 nocy (sobota-

sobota)

15.01-
26.02.23, 

19-26.11.23

26.02-
12.03.23

14-28.04.23, 
15.10-

19.11.23, 
26.11-10.12.23

07-
14.05.23, 

23.09-
07.10.23

14-28.05.23,
16-23.09.23

28.05-
04.06.23, 

09-
16.09.23

04-
16.06.23, 

26.08-
09.09.23

17-
24.06.23, 

24.06-
08.07.23, 

19-
26.08.23

08-
22.07.23, 

22.07-
05.08.23

05-
19.08.23 

DOR/2/ALL 398 297 308 329 372 395 425 475 508 545 575 555
DOR, DZ<-14/2+dos/ALL 318 275 280 290 333 355 395 436 470 474 563 515

DZ<4 bez łóżka 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jaroslawiec/panorama-morska-health-resort-medical-spa.html
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Hotel Resort „HOLIDAY HOME”
JAROSŁAWIEC

ośrodek położony ok. 400 m od plaży DUBAJ i ok. 100 m od głównego 
deptaka.  
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami, suszarką do 
włosów, TV LCD, zestawem do parzenia kawy i herbaty, lodówką, nie-
które z klimatyzacją. Pokoje 1 osobowe – pokój 2 osobowy do poje-
dynczego wykorzystania – za dopłatą, na zapytanie.
Do dyspozycji Gości: baza zabiegowa, kriokomora, siłownia, PLAY 
ROOM (bilard, rzutki, playstation, gry planszowe), Strefa Relaksu – PE-
ARL SPA (basen rekreacyjny z dyszami masażowymi, jacuzzi, sauna 
fińska, łaźnia parowa, prysznic wrażeń, kabina lodowa, wiadro bos-
mana), grota solna, zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne, masaże, 
przestronne miejsce do relaksu wokół fontanny, restauracja hotelo-
wa gdzie serwowane są posiłki – śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiady – serwowane, bar oraz strefa VIP (bar na tarasie widokowym), 
ogród, sala konferencyjna, Wi-Fi, parawany, kijki do Nordic Walking. 
W cenie pobytu: 7 nocy, 3 posiłki dziennie, wstęp do SPA i na basen, 
konsultacja lekarska, 5 indywidualnie dobranych zabiegów.
Informacje dodatkowe: 1 dziecko do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. 
W wysokim sezonie letnim (08.07-21.08.23) Hotel przyjmuje dzieci 
pow. 16 lat. Zwierzęta są akceptowane – tylko małe rasy do 3 kg – 
opłata 50,-zł/noc. Możliwość dopłaty do wyżywienia w formie ALL 
INCLUSIVE – 172,-zł/os./dzień. Na miejscu płatna dodatkowo taksa 
klimatyczna oraz parking. Pobyty 7 nocy.

POLHOL

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

HOLIDAY 
HOME

„HOLIDAY HOME” 
7 nocy 

(sobota-sobota)
CENA ZA 1 NOC

01-
31.05.23  

01.10-
30.11.23

31.05-
30.06.23

30.06-
08.07.23, 

21.08-
01.09.23

01.09-
01.10.23

DOR/2,3,4/3P 267 320 542 296
DZ(3-13)/3,4/3P 255 288 488 266

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jaroslawiec/holiday-home-hotel-resort-.html
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Resort „KRÓL PLAZA” Spa & Wellness **** 
JAROSŁAWIEC

położony ok. 150 m od plaży,, składa się z trzech obiektów: Król Plaza 
Spa & Wellness 4*, Apartamentów Król Plaza oraz najnowszej inwestycji 
Król Plaza Spa & Wellness 5* (budynek główny z recepcją i kompleksem 
basenowym). Budynki są od siebie oddalone o ok 20 m.
Zakwaterowanie: pokoje typu standard i lux 4*, pokoje superior 5*, 
apartamenty Komfort, Deluxe i Premium w budynku apartamentowym.
W Resorcie: kameralna siłownia oraz kompleks basenowy, baza zabie-
gowa, Instytut SPA (autorskie kosmetyki, rytuały SPA, kids SPA), salon fry-
zjerski, restauracja, letni taras, prywatny browar, kameralne koncerty z 
muzyka na żywo (wg programu), profesjonalne zaplecze konferencyjne.
Dla dzieci - udogodnienia w pokojach, pokój zabaw, animatorzy, cie-
kawe warsztaty, seanse bajkowe i nauka pływania na basenie
W cenie każdego pobytu: nieograniczony dostęp do strefy Well-
ness (sauna sucha, parowa, na podczerwień, basen rekreacyjny, ja-
cuzzi oraz grota solna), Wi-Fi, wieczory z muzyką na żywo.
W cenie pakietu FERIE: min. 3 noce, 3 posiłki dziennie, pokazy live 
cooking, tematyczne zajęcia – animacje dla dzieci, pokój gier i zabaw, 
bal karnawałowy dla dzieci (wg programu dostępnego w Resorcie), 
warsztaty kulinarne, ćwiczenia sportowe, kino dla malucha, program 
aktywności dla dorosłych ( ćwiczenia oddechowe w grocie solnej, 
aqua aerobik, nordic Walking, bilard.
W cenie pobytu ZIMA: min. 2 noce, 3 posiłki dziennie, animacje dla 
dzieci, specjalny kod rabatowy 10% do wykorzystania w SPA.
W cenie pobytu WIOSNA: min. 2 noce, 3 posiłki dziennie, animacje dla 
dzieci, program aktywności dla dorosłych.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 4 lat bez świadczeń (na wspólnym 
spaniu) – bez opłat. Resort przyjazny zwierzętom. PODANE CENY SĄ 
ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień do-
konania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ *

POLKRO

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KRÓŁ PLAZA

„KRÓL PLAZA” 
CENA ZA 1 NOC

13.01-26.02.23 
FERIE 

min. 3 noce

26.02-19.03.23 
ZIMA min. 2 noce, 

19.03-06.04.23, 
10-28.04.23, 03-

31.05.23 
WIOSNA min. 2 noce   

31.05-22.06.23 
WIOSNA 

min. 2 noce

DOR/2/3P 327 365 393
DZ(4-12)/DOS/3P 125 104 130

DZ(12-16)/DOS/3P 156 130 195
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jaroslawiec/krol-plaza-resort-spa-and-wellness.html
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Hotel „NAT JAROSŁAWIEC” *** 
JAROSŁAWIEC

nowocześnie urządzony, komfortowy hotel, położony w spokojnej okoli-
cy, jednocześnie w centrum Jarosławca, ok. 450 m od plaży.
Zakwaterowanie: 80 wygodnych, nowocześnie wykończonych po-
koi 1, 2 i 3 osobowych oraz pokoi typu studio. Wszystkie z łazienkami, 
TV, telefonem, lodówką, Wi-Fi, większość z balkonami.
W obiekcie: restauracja, nowoczesna recepcja i przestronne lobby z 
drink barem, profesjonalna baza zabiegowa, pokój zabaw dla dzieci, 
bilard, tenis stołowy, Wi-Fi, duży ogrodzony teren z placem zabaw dla 
najmłodszych, siłownią zewnętrzną – FIT PARK – 6 stanowisk do ćwi-
czeń, zadaszonym grillowiskiem, boiskiem do piłki plażowej, parking.
W cenie pobytu: min. 5 nocy, 2 lub 3 posiłki dziennie (w zależności 
od sezonu) śniadanie – bufet, lunch dwudaniowy, serwowany, obia-
dokolacja – bufet. 
W cenie pakietu SENIOR: min. 5 nocy, 3 posiłki dziennie. Pakiet w 
obniżonej cenie dostępny dla osób 60+.
Informacje dodatkowe: Dziecko do 4 lat bez świadczeń – Gratis. Do-
płata do pokoju typu Studio – 120,-zł/noc/pokój. Pobyty min. 5 nocy, 
zaczynają się kolacją, a kończą śniadaniem. Taksa klimatyczna płatna 
dodatkowo na miejscu.

POLZAW

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

NAT

„NAT JAROSŁAWIEC” 
CENA ZA 1 NOC

15.07-19.08.23 
min. 5 nocy

24.06-
15.07.23, 

19-26.08.23 
min. 5 nocy

27.05-
24.06.23, 

26.08-07.10.23 
min. 5 nocy

28.04-
27.05.23, 

07-15.10.23 
min. 5 nocy

DOR/2,3/3P 341/2P 330/2P 260 233

DZ(4-12)/3/3P 279/2P 271/2P 208 186
DZ(4-12)/DOS, 
wsp.spanie/3P 162/2P 162/2P 144 144

DOR/DOS/3P 279/2P 271/2P 208 186

ceny podane w PLN

“NAT JAROSŁAWIEC” 
SENIOR CENA ZA 1 

NOC

27.05-
24.06.23, 

26.08-07.10.23 
min. 5 nocy

28.04-
27.05.23, 

07-15.10.23 
min. 5 nocy

DOR/1/3P 242 217

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jaroslawiec/nat-jaroslawiec-hotel.html
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znajduje się na północno-zachodnim krańcu województwa pomorskie-
go, położona  u ujścia rzeki Słupi, w zachodniej części miasta do morza 
uchodzi także strumień Czarna. Miasto portowe, kąpielisko morskie oraz 
uzdrowisko. 
Plaża Wschodnia - główne kąpielisko miejskie, strzeżone w sezonie let-
nim (połowa czerwca - połowa września) na odcinku 400 metrów. 
Plaża Zachodnia - kąpielisko miejskie, strzeżone w okresie letnim (lipiec
-sierpień). 
W miejscowości warto zobaczyć: Promenadę Nadmorską, Muzeum Zie-
mi Usteckiej, starówkę, latarnię morską, Usteckie Łazienki, Kościół św. 
Jana Chrzciciela i św. Mikołaja, domki rybackie i kamieniczki, warownię 
w ujściu Słupi. 
Ustka jako uzdrowisko ma charakter nadmorski, klimat jest określony 
jako umiarkowany i silnie bodźcowy – działają na to silne wiatry, in-
tensywne nasłonecznienie, letnie bryzy, duża wilgotność powietrza. W 
uzdrowisku wykorzystuje się wody lecznicze (solankowo bromkowa, 
jodkowa, borkowa). Profil leczniczy: ortopedyczno – urazowy, choroby 
układu nerwowego, reumatologiczne i kardiologiczne, górnych i dol-
nych dróg oddechowych, endokrynologiczne, nadciśnienie.

USTKA
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Hotel „JANTAR” *** 
USTKA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

JANTAR

położony ok. 250 m od morza i ok. 500 m od centrum 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 os. z łazienkami i pełnym wyposaże-
niem, a także apartamenty 2 i 3 os., które również są w pełni wyposa-
żone. Dodatkowo w pokojach komfort i apartamentach – sejf (pokoje 
za dopłatą i na zapytanie).
Zakwaterowanie: pokoje standard 1, 2 os. z łazienkami i pełnym 
wyposażeniem. Pokoje o podwyższonym standardzie typu komfort i 
komfort plus oraz familijny – dopłata.  Dodatkowo w pokojach kom-
fort – sejf (pokoje za dopłatą i na zapytanie). Na terenie kompleksu 
znajdują się także domki 3 i 4 osobowe – na zapytanie.
Do dyspozycji gości: basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, fitness, SPA, 
sauny: sucha i parowa, 2 sale konferencyjne dla 200 osób oraz sala 
bankietowa, wypożyczalnia rowerów, parking, Internet, restauracja 
„Trzy córki”, Klub Malucha oraz plac zabaw dla dzieci.
W cenie pobytu: strefa basenowa (basen, jacuzzi, sauna sucha i pa-
rowa), Internet w pokojach - budynek hotelowy, oraz w miejscach 
ogólnodostępnych jak recepcja, tarasy rekreacyjne, hole hotelowe, 2 
posiłki dziennie w formie bufetu.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat – bez świadczeń (wspólne 
spanie) – bez opłat. Możliwość dopłaty do wyżywienia ALL ICLUSIVE 
– 882,-zł/ os.dor./7 nocy oraz 480,-z/dziecko 3-12 lat/ 7 nocy. Miejsce 
parkingowe ok. 20-30,-zł/doba w zależności od terminu, konieczna 
wcześniejsza rezerwacja. Taksa klimatyczna płatna na miejscu przy 
zakwaterowaniu. Pobyty – 7 nocy.

POLJANT

“JANTAR”  HOTEL
7 NOCY 

CENA ZA 1 NOC

14.01-
06.04.23, 

29.10-
21.12.23, 

11.04-
07.06.23, 

23.09-
28.10.23

24.06-
27.08.23

07.06-
24.06.23, 

27.08-
23.09.23 

DOR/2/2P 255 273 422 302
DZ(3-12)/DOS/2P 172 172 195 172

DOR/DOS/2P 233 233 299 233
DOR/1/2P 299 352 540 499

ceny podane w PLN

“JANTAR” DOMKI 
7 NOCY 

CENA ZA 1 NOC

24.06-
14.07.23, 

20.08-
09.09.23

14.07-
20.08.23

DOR,DZ/ domek3,4/2P 230 290
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/ustka/jantar-hotel.html
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mała, rybacka, jeszcze nie skomercjalizowana miejscowość wśród so-
snowych lasów, położona na Mierzei Gardnieńskiej pomiędzy Morzem 
a jeziorem Gardno, graniczy ze Słowińskim Parkiem Narodowym. Atrak-
cje turystyczne: ruchome wydmy, ścieżki piesze i rowerowe, atrakcje dla 
dzieci /BAJKOLAND, Bajkowa Ciuchcia/, wieża widokowa.

ROWY
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POLKORR

Hotel „KORMORAN WELLNESS 
 MEDICAL SPA” 
ROWY 
położony ok. 400 m w linii prostej do morza, graniczy ze Słowiańskim Par-
kiem Narodowym
Zakwaterowanie: pokoje 1 osobowe /12 m2/, 2 osobowe /19 m2/, 2 
osobowy biznes /25m2/, 2 osobowy lux /28m2/, pokój studio dla 3 osób 
/40m2), pokój junior suite dla 2 osób /35m2/, apartament. Wszystkie wy-
posażone w telewizor, suszarkę do włosów, sejf, szlafroki, telefon, mini 
bar. Możliwość dostawki /forma rozkładanej sofy/ w pokojach typu Lux, 
suite oraz apartamencie
Do dyspozycji gości: centrum MEDICAL, centrum SPA, basen, jacuzzi 
(7-22), 3 sauny (17-22), restauracja, kawiarnia CAFE WIDOKOWA, 2 sale 
konferencyjne, ogrody.
Informacje dodatkowe: Ośrodek przyjmuje zwierzęta po wcześniejszej 
akceptacji - możliwe tylko w pokojach typu standard - opłata 300 zł/po-
byt. Parking 25 zł/doba. Możliwość wypożyczenia łóżeczka 20 zł/doba. 
Dziecko do lat 4 bez świadczeń GRATIS.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu, jacuzzi oraz saun.
W cenie pobytu MEDICAL EXCLUSIVE: 8-10 zabiegów dziennie, anali-
za składu ciała wagą Tanita, Śniadania i kolacje w formie bufetu, diete-
tyczny lunch serwowany. Dziecko na dostawce bez zabiegów oraz ana-
lizy składu ciała.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
KORMORAN

http://www.karpatia.pl/rowy/kormoran-wellness-medical-spa.html
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jedna z najpiękniejszych miejscowości wśród kąpielisk nadmorskich, 
wysokie klifowe wybrzeże zmusza do odrobiny wysiłku, by zejść na plażę 
z czystym białym piaskiem.
Jastrzębia Góra swoją sławę zawdzięcza szczególnie walorom przyrod-
niczym i pięknym plażom, które w tym rejonie są jednymi z atrakcyjniej-
szych nad polskim morzem. Cicha, czysta i szeroka plaża stanowi ideal-
ne miejsce dla kąpieli słonecznych i wodnych.
Zwolennicy czynnego wypoczynku znajdą tu bardzo dobrze wyposażo-
ne zaplecze sportowe (skutery wodne, deski windsurfingowe, zjeżdżal-
nia wodna itd.).
Do nie lada atrakcji należy zwiedzanie owianej legendami latarni mor-
skiej (Rozewie) oraz Muzeum Latarnictwa Morskiego.

JASTRZĘBIA GÓRA



PO
LSKA

161

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

POLDIUJ

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DIUNA” 
JASTRZĘBIA GÓRA 
położony ok. 300 m od plaży, przy spokojnej, bocznej uliczce, z dala od 
zgiełku głównej drogi, na bezpiecznym i ogrodzonym terenie w zachodniej 
części Jastrzębiej Góry. Wejście na plażę w centrum Jastrzębiej Góry wyma-
ga pokonania ponad stu schodów, jednak lokalizacja Diuny umożliwia tak-
że zejście na plażę łagodną ścieżką przez las. Kilka minut spacerem do śród-
miejskiej promenady ze swymi restauracjami, kawiarniami i sklepikami.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienką, TV, balkonem, 
wyposażone w czajnik, parawan, leżaki plażowe.
Do dyspozycji Gości: boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, wewnętrzna 
i zewnętrzna siłownia, zadaszony grill, tenis stołowy, klimatyzowana ja-
dalnia w słonecznej rotundzie, sala konferencyjno-dyskotekowa, 2 sale 
dydaktyczne, piłkarzyki, ambulatorium.
W cenie pobytu: 3 posiłki dziennie w formie bufetu – także dania we-
getariańskie, voucher zniżkowy 10% ważny przez rok na oferty specjal-
ne w Diunie (Święta, Sylwester, Wielkanoc, Majówka 2021), zniżki na 
lokalne atrakcje.
Informacje dodatkowe: Pierwsze dziecko do 15 lat – pobyt gratis, dru-
gie i trzecie dziecko do 15 lat 50% zniżki, w okresie wakacyjnym tema-
tyczne animacje dla dzieci, ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką. 
Możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking. Na miejscu płatna 
taksa klimatyczna – ok. 2,-zł/os. dzień, opłata za parking – niestrzeżo-
ny – 10,-zł/noc, opłata za psa 15,-zł/noc. Pobyty – 7 nocy piątek-piątek.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DIUNA

http://www.karpatia.pl/jastrzebia-gora/primavera--jastrzebia-gora.html
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POLDOMJDOM JASTRZĘBIA  
JASTRZĘBIA GÓRA 
położony ok. 200 metrów od plaży i ok. 400 m od centrum miejscowości. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 osobowe oraz studio 4 osobowe, 2 po-
kojowe - wszystkie z balkonem i łazienką. Wyposażone w TV, lodówkę, 
parawan, leżak, zestaw do parzenia kawy/herbaty, ręczniki, suszarkę 
do włosów.
W obiekcie: plac zabaw, grill, mała biblioteka, w miesiącach maj, czer-
wiec i wrzesień – ogólnodostępny aneks kuchenny.
W cenie każdego pobytu: parking niestrzeżony, monitorowany bez-
płatny, WiFi.
Informacje dodatkowe: opłata klimatyczna ok. 2 zł/doba, obiekt nie 
akceptuje zwierząt. W obiekcie dostępna mikrofalówka, żelazko, deska 
do prasowania. Dzieci do 3 lat bez świadczeń gratis, możliwość wypo-
życzenia łóżeczka dla dziecka – 30 zł/pobyt. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DOM 
JASTRZĘBIA

http://www.karpatia.pl/jastrzebia-gora/dom-jastrzebia-.html
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POLPRIA

„PRIMAVERA” JASTRZĘBIA GÓRA
JASTRZĘBIA GÓRA 
obiekt położony jest ok. 100 m od morza na wybrzeżu klifowym. 
Zakwaterowanie: obiekt posiada 216 pokoi (standard oraz standard 
plus - pokoje znajdują się w dwóch budynkach): 2 – osobowe, 3 – oso-
bowe, 1 – osobowe, pokoje rodzinne oraz typu studio oraz apartamen-
ty – na zapytanie. 
Do dyspozycji Gości: Park Wodny (o powierzchni 1000 m kwadratowych 
z 3 basenami, brodzikiem dla najmłodszych pływaków – 30 cm, 30m zjeż-
dżalnią Anakonda, rwącą rzeką z przeciwprądem, jacuzzi i wieloma in-
nymi równie ciekawymi atrakcjami, Centrum SPA&Wellness, kręgielnia, 
siłownię, salę fitness, dwie restauracje, kawiarnia, Night Club, lobby bar, 
sala bankietowa, salon gier (piłkarzyki, bilard, symulatory, stoły do tenisa 
stołowego, gry multimedialne), sklep, zakątek zwierzątek, sala do anima-
cji, kort tenisowy, boisko sportowe, playland, mini przedszkole, wiatę gril-
lową, zewnętrzne place zabaw, bezprzewodowy internet WiFi, 2 parkingi. 
W cenie każdego pobytu: nielimitowany dostęp do Parku Wodnego, 
nielimitowany dostęp do świata saun, siłownia, playland, animacje dla 
dzieci, Internet Wi-Fi. 
W cenie pobytu WAKACJE: koncert z muzyką na żywo, ognisko z kieł-
baskami. 
Informacje dodatkowe: możliwość zabrania małych zwierząt domo-
wych – opłata 150,-zł/pierwsza doba, kolejne po 35 zł. Dziecko do lat 2 
bez świadczeń – bezpłatnie. Możliwość wypożyczenia łóżeczka tury-
stycznego – 20 zł/doba. HOTEL PRZYJAZNY RODZINIE. Parking dodat-
kowo płatny.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
PRIMAVERA

http://www.karpatia.pl/jastrzebia-gora/primavera-jastrzebia-gora.html


PO
LSKA

164

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

Hotel „ARA” 
JASTRZĘBIA GÓRA 

Oddalony 100 m od morza.  
Zakwaterowanie: posiada 23 pokoje /57 miejsc noclegowych/: 1 
oraz 2 osobowe /z mozliwością dostawki – tapczan/ oraz 2 aparta-
menty. 
Do dyspozycji Gości: sala fitness, sauna, gabinet masażu, bilard, te-
nis stołowy, restauracja, Club ARA, sala konferencyjna, WiFi, parking. 
W cenie każdego pobytu: WiFi, wejściówki na pt i sb dancingi w 
Restauracji oraz imprezę w Klubie, kącik zabaw dla dzieci, sala fitness.  
Informacje dodatkowe: W terminie kwiecień - wrzesień miejsce 
parkingowe płatne 20 zł/doba. Możliwość wypożyczenia rowerów. 
Hotel akceptuje psy (małe, spokojne) – 50 zł/doba. Dziecko do lat 3 
przy dwóch pełnopłatnych osobach śpiące z rodzicami – pobyt bez-
płatny. Możliwość wypożyczenia łóżeczka. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ARA

POLARA

http://www.karpatia.pl/jastrzebia-gora/ara-hotel.html
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stolica województwa pomorskiego oraz jedno z większych kurortów 
nadbałtyckich. Wzdłuż brzegu na odcinku o długości 23 km rozpościera 
się plaża. Zorganizowano tutaj trzy kąpieliska oraz wybudowano molo 
o długości 130 m. Jednym z najatrakcyjniejszych miejsc nadmorskich 
jest Wyspa Sobieszewska, która jako jedyna w Polsce powstała w wyni-
ku działalności człowieka. Od 1994 r. posiada status wyspy ekologicznej, 
który gwarantuje przyjazne człowiekowi otoczenie. Wyspa zachwyca 
nie tylko przepiękną fauną i florą, ale również szeroką, piaszczystą pla-
żą, a także czystą wodą morską. Wakacyjna atmosfera Wyspy zachęca 
do kąpieli morskich i słonecznych. Gdańsk otaczają malownicze tereny 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni ok. 20 tysięcy ha, a 
także wzgórza i jeziora Szwajcarii Kaszubskiej. Turyści mogą wybrać się 
na spacer do Parku Oliwskiego, w którym znajduje się wiele gatunków 
rzadkich drzew i roślin oraz ogrodu zoologicznego, który jest jednym 
z największych w Polsce. Jedną z bardziej interesujących atrakcji tury-
stycznych miasta jest położona w samym centrum przystań jachtowa 
Marina Gdańsk. Miłośnicy sportów wodnych mogą korzystać z Zatoki 
Gdańskiej lub Opływu Motławy. Gdańsk nazywa się Światową Stolicą 
Bursztynu.

GDAŃSK
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POLBURGOW ‚‚BURSZTYN”
GDAŃSK
ośrodek wypoczynkowy znajduje się w malowniczej lokalizacji na Wy-
spie Sobieszewskiej 10 min. spacerkiem od plaży,  15 km od tętniącego 
życiem Gdańska.
Zakwaterowanie: kompleks składa się z budynku głownego oraz 3 
budynków z apartamentami economy – składa się z 3 pomieszczeń, 
27 m2, max. 4 osoby, standard – składa się z 4 pomieszczeń, 32 m2, 
max. 4 osoby oraz lux – składa się z 4 pomieszczeń, 43 m2, max. 6 
osób /budynek A i C/ i pokojami ekonomicznymi /budynek B/. Apar-
tamenty wyposażone w aneks kuchenny – bezprzewodowy czajnik, 
lodówka, zlew oraz podstawowe naczynia i sztućce, w łazience znaj-
dują się: ręczniki, zestaw powitalnych kosmetyków.    
Do dyspozycji Gości: 3 sale konferencyjne, restauracja, strefa 
SPA&Wellness (2 sauny i jacuzzi, gabinet masażu oraz siłownia), strefa 
rozrywki - bilard, snooker, tenis stołowy, piłkarzyki, zewnętrzny plac 
zabaw. 
W cenie każdego pobytu: Wifi.  
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 – pobyt bezpłatny. Dziecko 
3-10 lat ze zniżką przy 2 pełnopłatnych osobach. Obiekt akceptuje 
zwierzęta 20 zł/doba. W okresie wakacyjnym cena pobytu zawiera 
baby lunch, czyli specjalną zupę dla najmłodszych Gości serwowaną 
w godz. 12.45 – 13.30. Możliwość wypożyczenia rowerów trekkingo-
wych. Bezpłatnie udostępniane parawany plażowe, za dopłatą wy-
pożyczane leżaki (8 zł/dzień).

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

       BURSZTYN

POLBURG

http://www.karpatia.pl/gdansk/bursztyn-osrodek-wczasowy.html
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znajdują się na terenie Mierzei Wiślanej na zachodnim brzegu Zalewu 
Wiślanego, w odległości 56 km od Gdańska i 17 km od Krynicy Morskiej. 
Wieś w całości leży w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” oraz 
siedliskowym i ptasim obszarze chronionym. Znajdują się tam szerokie, 
piaszczyste plaże oraz rezerwat przyrody „Kąty Rybackie”, który chroni 
jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego. 
Zarówno sam rezerwat, jak i atrakcyjne położenie nad Zalewem Wiśla-
nym dały podstawy do uczynienia z miejscowości popularnego ośrodka 
turystyczno-wypoczynkowego.

KĄTY RYBACKIE
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POLTRIHotel „TRISTAN” **** 
KĄTY RYBACKIE
położony blisko lasu, otoczony spokojnymi terenami, do rezerwatu „Kąty 
Rybackie” ok. 1,8 km, do plaży Kąty Rybackie ok. 1,8 km. 
Zakwaterowanie: 57 komfortowo urządzonych pokoi 2 osobowych 
standard z możliwością dostawki dla 1 lub 2 osób, pokoje typu stan-
dard plus balkonem oraz apartamenty dla max 5 osób. Wszystkie 
pokoje wyposażone są w łazienki (suszarka do włosów, szlafroki), ze-
stawy do przygotowania kawy i herbaty z czajnikiem elektrycznym, 
TV LCD, klimatyzację, Wi-Fi. Dodatkowo ok. 100 m od Hotelu znajduje 
się pensjonat Tristan z 14 pokojami o nieco niższym standardzie, 2 
osobowe z możliwością dostawki dla 1 lub 2 osób. Wszystkie z łazien-
kami i TV LCD, małą lodówką typu „mini-bar”. Goście pensjonatu ko-
rzystają z infrastruktury Hotelu (basen w cenie pobytu). Pensjonat nie 
jest klimatyzowany.
Do dyspozycji Gości: kręgielnia, MOON CLUB, centrum fitness, Re-
stauracja Kobaltowa, lobby bar, biblioteczka, sala zabaw dla dzieci 
„Morska Kraina”, Isolda SPA, basen wewnętrzny z ciepłą wodą, bro-
dzikiem dla dzieci z grzybkiem wodnym, basen zewnętrzny, sauny, 
grota solna, sala konferencyjna, letni taras, hotelowy ogród z miej-
scem na ognisko, plac zabaw, kort tenisowy, wypożyczalnia rowerów 
oraz kijków do Nordic Walking, animacje dla dzieci w wysokich sezo-
nach (wakacje, ferie, święta, długie weekendy), parking.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu wewnętrznego i ze-
wnętrznego (w sezonie letnim), jacuzzi, sauny.
Informacje dodatkowe: Hotel przyjazny zwierzętom – dużym i ma-
łym – opłata 70,-zł/zwierzę/noc, do plaży możliwy dowóz meleksem. 
Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Parking – 30,-zł/noc/ auto. 
Pobyty min. 3 noce. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

„TRISTAN” 
CENA 

ZA 1 NOC

13.01-01.03.23 01-
05.03.23 
3,4 noce

05.03-
06.04.23 11-27.04.23 06.05-07.06.23 11-25.06.23 25.06-01.09.23

3 noce 4 -7 nocy 3,4 
noce

5-7 
nocy

3 
noce

4 
noce

5-7 
nocy

3 
noce 

4 
noce

5-7 
nocy

3 
noce

4 
noce

5-7 
nocy 3 noce 4 -7 nocy

DOR/2, 3/1P 322/2P 302/2P 350 272 252 276 260 251 359 299 272 329 312 294 526/2P 499/2P
DZ (3-12)/3, DOS/1P 167/2P 167/2P 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167/2P 167/2P
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE 

TRISTAN

http://www.karpatia.pl/katy-rybackie/tristan-hotel.html
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miejscowość położona na Mierzei Wiślanej: z jednej strony Zalew Wiśla-
ny, z drugiej Morze Bałtyckie.
Dużą atrakcją są trzy zjeżdżalnie wodne, jedna z nich jest najdłuższą w 
kraju–85 m.
Wokół roztacza się Park Krajobrazowy oraz rezerwat przyrody. Te ma-
lownicze oraz nieskazitelne, czyste tereny cechuje specyficzny mikrokli-
mat, szczególnie przyjazny dla osób z dolegliwościami serca i płuc.
Znajdują się tu dwa porty: jeden rybacki nad morzem, drugi–żeglugi pa-
sażerskiej nad Zalewem Wiślanym, skąd odpływają wodoloty i statki do 
Elbląga, Kaliningradu, a także Fromborka. Nad Krynicą Morską góruje 
latarnia morska, której całkowita wysokość wynosi 26,5 m. Jest doskona-
łym miejscem widokowym, w sezonie letnim otwarta od 10 do 18.

KRYNICA MORSKA
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nowy obiekt położony w spokojnej okolicy, vis a vi leśnego przejścia na 
plażę – 8 min. spacerem, 3 min. do plaży nad Zalewem Wiślanym i 20 
min. do centrum. 
Zakwaterowanie: Posiada komfortowe, przestronne pokoje 2 oso-
bowe, pokoje rodzinne 3, 4 osobowe oraz apartamenty. Wszystkie 
pokoje posiadają łazienkę, TV, czajnik bezprzewodowy, ręczniki, pa-
rawan i koc plażowy. Pokoje 2 osobowe na parterze - z tarasem, po-
koje rodzinne i apartamenty na piętrze i na poddaszu - z balkonami. 
Do dyspozycji Gości: restauracja, kawiarnia, plac zabaw dla dzieci. 
Na terenie obiektu działa bezprzewodowy Internet.
W cenie pobytu: monitorowane miejsce parkingowe, studio fitness – 
siłownia cardio - rezerwacja, WiFi, deser i napoje do obiadokolacji, ro-
wery 3h/doba,  bon na masaż klasyczny częściowy, bon 50 zł obniżający 
koszt zabiegów kosmetyki twarzy, parawan i koc plażowy.
Informacje dodatkowe: Łóżeczko dla dziecka + wanienka do kąpieli 
– 25,-zł/noc. Opłata za psa: 35,- zł/noc. Dzieci do 2 lat bez świadczeń 
– gratis, przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju. 

Hotel „SŁONECZNY DWÓR”
KRYNICA MORSKA 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
SŁONECZNY 

DWÓR

POLSLO

http://www.karpatia.pl/krynica-morska/sloneczny-dwor.html
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piękne miasteczko położone u nasady Półwyspu Helskiego. Okolice Wła-
dysławowa to ulubione miejsce wielu aktorów, muzyków, sportowców. 
Atutem miejscowości jest bliskość Trójmiasta.
Latem–największą atrakcją jest plaża (ok. 23 km!) należąca do najczyst-
szych i najszerszych w Polsce.
Kąpieliska morskie co roku wygrywają plebiscyt na najbezpieczniejsze 
w województwie. Rozbudowana infrastruktura turystyczna pozwala 
na pozostanie na plaży przez wiele godzin: punkty sprzedaży napojów, 
piwa bez;-) alkoholowego, słodyczy, toalety itd., wieczorami i w nocy od-
bywają się na plaży dyskoteki, w dzień konkursy siatkówki plażowej, piłki 
nożnej, wybory miss i wiele innych atrakcji.

WŁADYSŁAWOWO
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Pensjonat „WOJCIECH” 
WŁADYSŁAWOWO
komfortowy pensjonat położony ok. 600 m od centrum kurortu i ok. 1,3 
km od plaży.
Zakwaterowanie: posiada pokoje 1,2,3,4 os. oraz typu studio 3-5 oso-
bowe. Wszystkie pokoje z łazienkami, TV sat, komfortowo wykończone. 
Do dyspozycji go ści: SPA – Strefa Relaksu  - (sauna sucha, na pod-
czerwień, słoneczna łąka, urządzenia do masażu – roltec/fitroll infra, 
fotel masujący), sala restauracyjna, 2 sale konferencyjne, sprzęt mul-
timedialny, internet wi-fi w częściach ogólnodostępnych, Sala Zabaw 
„Port Dzieci”, Sala Zabaw „Klockolandia”. 
W cenie każdego pobytu: dodatkowa zupka dla dzieci w godz.12:30-
14:00, nieograniczone korzystanie z dwóch sal zabaw dla dzieci, anima-
cje dla dzieci wg harmonogramu. 
Informacje dodatkowe: dzieci do 2 lat bez świadczeń – GRATIS. Dziec-
ko ze zniżkami przy min. 2 osobach pełnopłatnych w pokoju – max 1 
dziecko GRATIS. Łóżeczko dla dziecka – 60,-zł/pobyt, należy wcześniej 
rezerwować. Możliwość transferu z lotniska w Gdańsku. Obiekt nie przyj-
muje zwierząt. Śniadanie – bufet, obiadokolacja – danie dnia. Dopłata za 
pokój z widokiem na zatokę – 100,-zł/pobyt. Pobyty 7 nocy. Monitorowa-
ny parking – 10 ,-zł/doba – wymagana wcześniejsza rezerwacja. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
WOJCIECH

POLWOJW

“WOJCIECH” 
CENA ZA 1 NOC

03-28.05.23 
7 nocy

28.05-25.06.23 
7 nocy

25.06-27.08.23 
7 nocy

DOR/2,3,4,ST3-5/2P 199 238 266
DZ(2-11)/3,4,studio/2P 146 146 146

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/wladyslawowo/wojciech-pensjonat-1.html
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Willa „LUNA” 
WŁADYSŁAWOWO

położona jest w cichym zakątku Władysławowa, w dzielnicy willowej, 
oddalona ok. 1km od plaży.
Zakwaterowanie: pokoje: 2, 3 i 4 os. z łazienkami, TV sat, radio, 
sprzętem plażowym (parawan, koce), czajnikiem bezprzewodowym, 
naczyniami.
Do dyspozycji gości: w pełni wyposażona kuchnia oraz jadalnia, 
parking niestrzeżony, ogród ogrodzony z możliwością grillowania, 
piaskownica dla dzieci, rowery dla gości nieodpłatnie, bilard, master 
dart (lotki), kącik Internetowy z komputerem. W pobliżu jadalnia oraz 
Centrum Rekreacji Aktywnej, gdzie latem można pojeździć konno, 
spróbować wspinaczki.
W cenie każdego pobytu:  Parking, Internet Wi-Fi.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 5 lat śpiące z rodzicami – ryczałt 
15,-zł/doba. Opłata za psa: 10,-zł/doba. Taksa klimatyczna płatna na 
miejscu. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

LUNA

POLLUN

http://www.karpatia.pl/wladyslawowo/luna-willa.html
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miejscowość położona osiem kilometrów od nasady Mierzei Helskiej, sły-
nąca z szerokiej piaszczystej plaży oraz ciepłych, płytkich w tym rejonie 
wód Zatoki Puckiej. Uznany ośrodek kite i windserfingowy. W sezonie 
letnim odbywają się imprezy gwarantujące takie atrakcje jak regaty, po-
znanie starego rzemiosła rybackiego, smakowanie kuchni kaszubskiej 
oraz konkursy – „Kaszubskie Łodzie pod Żaglami”.  Nieopodal miejsco-
wości znajduje się plaża nudystów.

CHAŁUPY
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Hotel „77”
CHAŁUPY

kameralny i elegancki hotel oddalony 50 m od szerokiej piaszczystej pla-
ży. Hotel przyjazny rodzinie
Zakwaterowanie: 13 pokoi (12 pokoi 2 osobowych oraz 1 aparta-
ment) każdy z balkonem.
Do dyspozycji gości: WiFi, parking, winda, sprzęt plażowy, SPA (sa-
lon masażu, sauna sucha, łaźnia parowa, jacuzzi 4 osobowe, „słonecz-
na łąka”, fińskie wiadro prysznicowe), sala zabaw, , restauracja, sala 
konferencyjna do 30 osób. 
W cenie pobytu: śniadania, codzienny bon gastronomiczny w 
kwocie 120 zł do wykorzystania w restauracji hotelowej, codzienny, 
60-minutowy regeneracyjny seans w kameralnej strefie SPA/ sauna 
sucha, łaźnia parowa z aromaterapią, jacuzzi, fińskie wiadro pryszni-
cowe/, strefa relaksu – bilard, piłkarzyki, zewnętrzna strefa relaksu z 
hamakiem, leżakami i paleniskiem, sprzęt plażowy do wypożyczenia, 
monitorowane miejsce parkingowe. 
Informacje dodatkowe:  w terminie 15.06 – 15.09 – monitorowane 
miejsce parkingowe - 15 zł/doba. Jedno dziecko do lat 3 śpiące z ro-
dzicami - pobyt bezpłatny. Łóżeczko dla dziecka 20 zł/doba. Hotel 
akceptuje zwięrzeta - opłata 50 zł/doba.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

77

POL77

http://www.karpatia.pl/chalupy/hotel-77.html
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•	 POPRAD
•	 TATRZAŃSKA	ŁOMNICA
•	 STARA	LEŚNA
•	 SMOKOVCE
•	 STRBSKE	PLESO
•	 PODBANSKE
•	 TATRANSKIE	MATLIARE
•	 LUBOVNIANSKIE	KUPELE
•	 WYŻNE	RUŻBACHY
•	 JASNA	POD	CHOPOKIEM
•	 LIPTOVSKI	MIKULASZ
•	 LIPTOVSKI	JAN
•	 RUŻOMBEROK
•	 TERCHOVA	
•	 VRATNA	DOLINA	
•	 DONOVALY

•	 LUBOVNIANSKIE	KUPELE
•	 WYŻNE	RUŻBACHY
•	 RAJECKE	TEPLICE
•	 TURCIANSKE	TEPLICE
•	 BOJNICKE	KUPELE
•	 PIESZCZANY
•	 SKLENE	TEPLICE	
•	 SLIAC
•	 DUDINCE

WODY TERMALNE GÓRY / NARTY UZDROWISKA

•	 POPRAD
•	 WYŻNE	RUŻBACHY
•	 LIPTOVSKI	MIKULASZ
•	 LIPTOVSKI	JAN
•	 BESENOVA
•	 RAJECKE	TEPLICE
•	 TURCIANSKE	TEPLICE
•	 BOJNICKE	KUPELE
•	 PIESZCZANY
•	 PATINCE
•	 STUROVO	
•	 VELKY	MEDER
•	 PODHAJSKA
•	 SKLENE	TEPLICE	
•	 SLIAC
•	 DUDINCE
•	 ZEMPLINSKA	SIRAVA
•	 SENEC

JEZIORA

•	 ZEMPLINSKA SIRAVA
•	 SENECSK

CZ

PL

COVID INFO: Słowacja  otwarta tylko dla osób zaszczepionych.
Każdy wjeżdżający na teren Słowacji ma obowiązek zarejestro-
wać się na stronie www.korona.gov.sk/ehranica .
Rejestrować nie muszą się dzieci do 12 lat oraz podróżni tylko 
przejeżdżający przez Słowację. Mają 8 godzin na wyjechanie z 
kraju. Po drodze mogą zatrzymywać się jedynie na stacji paliw.
Aby zapewnić płynny ruch, policja zwraca się do przyjeżdżają-
cych z prośbą o przygotowanie wszystkich niezbędnych doku-
mentów.
Aktualne informacje dotyczące obostrzeń dostępne w biurze 
Organizatora lub w biurach agencyjnych.
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SKIPASS TATRY WYSOKIE SKIPASS TATRY NISKIE
SKIPASS TATRY WYSOKIE – obejmuje centra narciarskie w Tatrzańskiej Łomni-
cy, Strbskim Plesie oraz w Starym Smokovcu.

Skipassy można dokupić do pobytów w Hotelach TMR: FIS - Strbske Pleso, PRA-
HA - Tatrzańska Łomnica, GRANDHOTEL - Stary Smokovec

SKIPASS JASNA – obejmuje centra narciarskie w Jasnej (północna oraz połu-
dniowa strona Chopoku) oraz Tatry Wysokie. 
Skipassy można dokupić do pobytów w hotelach:
GRAND, TRI STUDNICKY, SRDIECKO, CHALETS JASNA DE LUXE, POSTA – Jasna 
pod Chopokom, HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA - Liptovski Mikulasz, GINO, 
LUKA, GALERIA - Besenova, Hotele TMR w Tatrach Wysokich

SKIPASSY – możliwość dokupienia skipassów do zakupionych pobytów (nie dłuższe niż sam pobyt), zakup karty GOPASS - 9,-zł + cena karnetu. Dni korzystania ze 
skipassów muszą następować po sobie (konkretne dni można określić na recepcji po przyjeździe). Można „wymienić” 1 dzień jazdy na nartach na 1 dzień wstępu do 
Aquaparków Tatralandia lub Besenova.  

Karta GOPASS jest kartą indentyfikacyjną programu GOPASS wydaną przez spółkę TMR,a.s., zawiera chip z możliwością załadowania karnetu narciarskiego. Karta 
GOPASS uprawnia posiadacza do uzyskania rabatów, innych korzyści, korzystania z usług programu GOPASS oraz do zakupów w sklepie internetowym programu 
GOPASS. Karta ma unikalny numer i jest nieprzenośna. 
Rejestracji kart Gopass w programie Gopass i aktywacji zamówionych karnetów narciarskich dokona recepcja hotelu w dzień przyjazdu Klienta. Klient ma obowiązek 
podać wszystkie potrzebne dane, niezbędne do rejestracji karty Gopass. Równocześnie musi podać konkretne dni, kiedy wykorzysta karnet narciarski w ośrodkach 
narciarskich TMR

ZNIŻKI na Skipassy: GRATIS dzieci do lat 6 przy wykupieniu skipassu przez osobę dorosłą. Bilet dziecięcy - dzieci w wieku 6-12 lat (nieukończone) - potrzebny doku-
ment tożsamości. Junior - osoby w wieku 12-18 lat (nieukończone) i posiadacze kart Euro 26, GO 26, ISIC, ITIC - potrzebny dowód tożsamości. Senior - posiadacze kart 
inwalidzkich oraz osoby powyżej 60 roku życia - potrzebny dowód tożsamości. Osoba zainteresowana rabatem - dzieci, junior i senior –musi potwierdzić swój wiek 
aktualnym dowodem tożsamości, który zawiera zdjęcie, nazwisko, datę urodzenia i jest potwierdzony pieczęcią urzędową.
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Położony w północno-wschodniej części Słowacji, u podnóża Wysokich 
Tatr, ok. 50 km od przejścia granicznego z Polską w Łysej Polanie. Mia-
sto stanowi swoiste administracyjne, ekonomiczne i kulturalne centrum 
regionu i może się poszczycić historią sięgającą XIII wieku. Nowoczesne 
bary i restauracje ugoszczą turystów zwiedzających zabytki miasta, 
m.in.: wczesnogotyckie kościoły z malowidłami ściennymi z XV wieku 
oraz liczne muzea.
Dzięki obfitości pomników przyrody, monumentalnych zamków i innego 
dziedzictwa kulturowego w okolicy, a teraz także dzięki nowemu kom-
pleksowi AquaCity wraz z ekskluzywnym hotelem, basenami, salami 
konferencyjnymi i infrastrukturą sportową, Poprad jest coraz bardziej 
popularnym celem wizyt europejskich turystów.
NARTY:
SVIT–Lopuszna Dolina: trasy zjazdowe ilość/długość: 4/6,4 km, ilość 
wyciągów/kolejek linowych: 5/0, wysokość nad poziomem morza: 750-
1024 m n.p.m., przepustowość: 2400 osób/godz.,
SKI BACHLEDOVA–trasy zjazdowe ilość/długość: 11/9,5 km, ilość wycią-
gów/ kolejek linowych: 7/1, wysokość nad poziomem morza: 920-1160 
m n.p.m., przepustowość: 5410 osób/godz.
SKITATRY-Lucivna–trasy zjazdowe liczba/długość: 2/1,1 m, liczba wycią-
gów/kolejek: 2/0, wys. nad poziomem morza: 784–1024 m n.p.m., prze-
pustowość: 1200 osób na godzinę.,
LIPTOVSKA TEPLICKA–Smreciny: trasy zjazdowe ilość/długość: 7/5,3 km, 
ilość wyciągów/kolejek linowych: 3/0, wysokość nad poziomem morza: 
920-1300 m n.p.m., przepustowość: 2100 osób/godz.

POPRAD
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2 hotele połączone z kompleksem basenów termalnych (krytych i odkrytych), 
Zakwaterowanie: 2 hotele połączone z kompleksem basenów termal-
nych (krytych i odkrytych), posiadają razem ok. 120 pokoi z łazienkami 
(suszarki), TV-sat, minibarek, sejf, telefon, dostęp do internetu, czajnik 
bezprzewodowy (kawa i herbata gratis). NOWOŚĆ! pokoje w H Seasons są 
odnowione i dorównują standardowi 4*. W części hotelowej „SEASONS” są 
4-osobowe pokoje tzw. „mezonetowe” - piętrowe (piętro łóżko małżeńskie, 
parter rozkładany wypoczynek) - wygodne dla 4 osób – przed remontem.
Do dyspozycji: restauracje, kawiarnia, bary, plac zabaw dla dzieci (opieka 
nad dziećmi), fitness, park wodny, baseny termalne, korty tenisowe, boiska 
do siatkówki, mini pole golfowe, system saun, solarium, jaskinia śnieżna, ma-
saże. Po wszystkich obiektach kompleksu AquaCity można swobodnie poru-
szać się dzięki nowoczesnemu systemowi kart chipowych, które umożliwiają 
także dostęp do poszczególnych urządzeń oraz dokonywanie zakupów to-
warów i korzystanie z oferty gastronomicznej. K-Vital Beauty Centrum - za-
biegi odchudzające, formujące sylwetkę, liposukcja, zabiegi na ciało i twarz, 
lekarska kosmetyka i wiele innych, w hotelu znajduje się również KRIOCEN-
TRUM oraz Centrum Masażu Tajskiego, można też zakupić tradycyjne masaże. 
W cenie pobytu: 2 posiłki dziennie, wolny wstęp na wszystkie baseny 
„AQUAZONY” (50m Olimpijski basen, brodzik dla dzieci, 7 zewnętrznych ba-
senów z tego 3 są termalne: grzyb wodny, siedzenia i łóżka ze strumieniami 
wodnymi, huśtający wodny dzwon i zjeżdżalnie), fitness centrum, jacuzzi, 
kryte baseny termalne „BLUE DIAMOND” I i II, „BLUE SAPPHIRE” – pierwszy 
na świecie kompleks basenów ogrzewanych energią słoneczną, gdzie co 
wieczór urządzane są 3D LASER SHOW; NOWOŚĆ - FIRE & WATER WELLNESS 
& SPA największe dwupiętrowe centrum wellness na Słowacji o powierzch-
ni 1590 m2; Witalny Świat pełen kontrastów symbolizujący żywioły ognia i 
wody, podzielony na dwie strefy prywatną i party; basen prywatny, jacuzzi, 
8 saun i inhalacji ( sauna ceremonialna, solna, mentolowa, sucha, infra sau-
na); jaskinia lodowa, pomieszczenia do odpoczynku i na party z łóżkami 
wodnymi; 14m bar wellness z doskonałą ofertą koktajli, Internet, kawa i her-
bata w pokoju (saszetki), parking. W sezonie letnim Treasure Island – Wyspa 
Skarbów – nowy basen dziecięcy ze słoną wodą, wrak łodzi ze zjeżdżalniami 
i atrakcjami, terrarium z legwanem i żółwiami, dziecięce party w stylu pirac-
kim, animacje dla dzieci, jacuzzi dla dzieci i dorosłych. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 6 lat bez łóżka – GRATIS. Możliwość do-
kupienia obiadu: 15 Eur/ dzień. Opłata za psa 15 Eur/ dzień. Pobyty min 2 
noce. Taksa klimatyczna płatna na miejscu w wysokości 1,5 Eur/ os/ dzień. 
ZIMA 2022: obowiązkowa dopłata do Wigilii 250,-zł / dorosły; 125,-zł / 
dziecko (6-15), obowiązkowa dopłata do balu sylwestrowego 750,-zł/ do-
rosły; 375,-zł/ dziecko (6-15)
CENY 2022/2023: promocja 7=6 obowiązuje w czasookresie 05.01-
27.12.2022 oraz 05.01-27.04.2023. ZAPYTAJ o aktualną promocyjną cenę! 
Boże Narodzenie – min. 3 noce, sylwester min. 5 nocy. 

 AQUACITY  POPRAD ****
POPRAD   

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
AQUACITY

SLOSEA

SLOMOV

https://www.karpatia.pl/poprad/aquacity-seasons-4*-i-mountain-view-4*.html


SŁO
W

ACJA

180

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

AQUACITY POPRAD ****
POPRAD   

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
AQUACITY

SLOSEA

SLOMOV

„AQUACITY” 
CENA za 1 noc

19-27.12.22 
05.01-15.03.23 

07-11.04.23

01.09-19.12.23 
15.03-07.04.23 

11-28.04.23

27.12.22 -05.01.23 
min. 5 nocy

DOR/2/2P 473 372 659
DOR/DOS/2P 372 372 372

DOR/1/2P 811 608 1183
DOR, DZ/4/2P 
Mezonetowy 312 254 -

DOR/APT/4/2P 465 389 592
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/poprad/aquacity-seasons-3*-i-mountain-view-4*.html
http://www.karpatia.pl/poprad/aquacity-seasons-4*-i-mountain-view-4*.html
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obiekt należący do kompleksu AquaCity (aquapark z wodami termalny-
mi), położony w odległości kilku kroków od aquaparku, tuż przy stadio-
nie sportowym. 
Zakwaterowanie: w pokojach 2-osobowych z łazienkami (suszarki), 
TV-sat, minibarek, sejf, telefon, dostęp do internetu, czajnik bezprze-
wodowy (kawa i herbata gratis). 
W cenie pobytu: 2 posiłki dziennie, wstęp na wszystkie baseny 
„AQUAZONY” w AquaCity (50m Olimpijski basen, brodzik dla dzie-
ci, 7 zewnętrznych basenów z tego 3 są termalne: grzyb wodny, sie-
dzenia i łóżka ze strumieniami wodnymi, huśtający wodny dzwon i 
zjeżdżalnie), fitnesscentrum, jacuzzi, kryte baseny termalne „BLUE 
DIAMOND” I i II, „BLUE SAPPHIRE” – pierwszy na świecie kompleks 
basenów ogrzewanych energią słoneczną, gdzie co wieczór urzą-
dzane są 3D LASER SHOW, w sezonie letnim Treasure Island – Wyspa 
Skarbów –basen dziecięcy ze słoną wodą, wrak łodzi ze zjeżdżalniami 
i atrakcjami, terrarium z legwanem i żółwiami, dziecięce party w stylu 
pirackim, animacje dla dzieci, jacuzzi dla dzieci i dorosłych. Internet, 
kawa i herbata w pokoju (saszetki) i parking. Za dodatkową opłatą 
ok 10 Eur/ osoby/ jednorazowe wejście do FIRE & WATER WELLNESS 
& SPA największe dwupiętrowe centrum wellness na Słowacji o po-
wierzchni 1590 m2 Witalny Świat pełen kontrastów symbolizujący 
żywioły ognia i wody, podzielony na dwie strefy prywatną i party -
basen prywatny, jacuzzi, 8 saun i inhalacji (sauna ceremonialna, sol-
na, mentolowa, sucha, infra sauna), jaskinia lodowa, pomieszczenia 
do odpoczynku i na party z łóżkami wodnymi 14m bar wellness z do-
skonałą ofertą koktajli, Internet, kawa i herbata w pokoju (saszetki), 
taksa klimatyczna i parking. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 6 lat bez świadczeń – GRATIS. 
Możliwość dokupienia obiadu: 15 Eur/ dzień. Opłata za psa 15 Eur/ 
dzień. Pobyty min. 2 noce. Taksa klimatyczna płatna na miejscu w wy-
sokości 1,5 Eur/ os/ dzień.
ZIMA 2022: obowiązkowa dopłata do Wigilii 250,-zł / dorosły; 125,-zł 
/ dziecko (6-15), obowiązkowa dopłata do balu sylwestrowego 750,-
zł/ dorosły; 375,-zł/ dziecko (6-15)
CENY 2022/2023: promocja 7=6 obowiązuje w czasookresie 05.01-
27.12.2022 oraz 05.01-27.04.2023. ZAPYTAJ o aktualną promocyjną 
cenę! Boże Narodzenie – min. 3 noce, sylwester min. 5 nocy.

Hotel „RIVERSIDE”*** 
POPRAD

SLORIV

RIVERSIDE”  
CENA 

za 1 noc

19-27.12.22 
05.01-15.03.23 

07-11.04.23 

01.09-19.12.23 
15.03-07.04.23 

11-28.04.23 

27.12.22 -05.01.23
min. 

5 nocy

DOR/2/2P 305 270 490
DOR/1/2P 473 405 845

ceny podane w PLN SPRAWDŹ 
PROMOCJE
RIVERSIDE

http://www.karpatia.pl/poprad/riverside-hotel.html
http://www.karpatia.pl/poprad/riverside-hotel.html
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położony 50 m od kompleksu basenów termalnych AQUACITY. 
Zakwaterowanie: w dwóch budynkach usytuowanych obok siebie: 
pokoje 2-5 os. z łazienkami, apartament 4-osobowy, dostęp do Inter-
netu, TV. Do dyspozycji gości: regionalna restauracja z wewnętrznym 
grillem, parking. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 5 bez łóżka GRATIS. Możliwość 
dokupienia obiadokolacji: 38,-zł/ osoby, obiad + kolacja: 67,-zł. Taksa 
klimatyczna płatna na miejscu ok 1,5 Eur/ os/ dzień. Goście pensjo-
natu mogą uzyskać 15% zniżkę na bilety wstępu do AquaParku Aqu-
aCity. Pobyty min. 2 noce.

Pensjonat „U STEFANA” 
POPRAD

SPRAWDŹ 
PROMOCJE U 

STEFANA

SLOUST

„U STEFANA” 
CENA za 1 noc 15.03-01.07.22 01.07-20.12.22

DOR/2-5/1P 155 175
DZ(6-12)/2-5/1P 117 117

DOR/1/1P 169 183

DOR/APT4/1P 152 169

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/poprad/u-stefana-pensjonat.html
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obiekt położony w centrum miejscowości w pobliżu dworca autobuso-
wego o kolejowego (świetne połączenie z Tatrami Wysokimi), odległość 
do AquaParku z wodami termalnymi AquaCity, galerii handlowych, Are-
ny Poprad to ok. 10 minut. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1, 2, 3, rodzinnych 2-osobowych + 2 
dostawki (2+2 - sypialnia + salon z wypoczynkiem) wszystkie z łazien-
kami, TV Sat, radio, telefon, część z balkonami. 
Do dyspozycji w hotelu: recepcja całodobowa, sejf hotelowy, Cen-
trum kosmetyczne, wewnętrzny kort tenisowy, Wi-Fi w pokoju i Ape-
ritif Bar, sale konferencyjne, kawiarnia, restauracja, parking niestrze-
żony. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez łóżka gratis. Taksa kli-
matyczna w cenie. W odległości ok 30 m od hotelu znajduje się przy-
stanek skibussa. Możliwość pobytu z psem – opłata 8 Eur/ noc.  Dla 
gości hotelowych 15% zniżki do Aquaparku z wodami termalnymi we 
Vrbovie, 20% zniżki na baseny w Aquacity Poprad, 30% zniżki na ski-
passy w SNOWPARK LUCIVNA, 20% zniżki na skipassy w SKICENTRUM 
LOPUSNA DOLINA. Możliwość dokupienia obiadokolacji: 37,-zł/ doro-
sły; 28,-zł dziecko <12 lat. Minimum pobytu 2 noce.

Hotel „SATEL”*** 
POPRAD

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SATEL

SLOSAT

http://www.karpatia.pl/poprad/satel-hotel.html
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„TATRY HOLIDAY” CHATY
POPRAD
Kompleks położony w odległości ok. 5 km od Popradu w wiosce Velky 
Slavkov (NARTY - Stary Smokovec ok. 7 km, Tatrzańska Łomnica ok. 11 km, 
Strbske Pleso ok. 18 km Lopusna Dolina ok. 15 km). 
Zakwaterowanie: w wolnostojących 2-poziomowych chatach. CHA-
TA (6-8 osób) – na piętrze 2 sypialnie 2 i 4-os., na parterze aneks ku-
chenny, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, łazienka, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą dla max. 2 osób. CHATA LUX (5-7 osób) – na 
piętrze 2 sypialnie 2 i 3-osobowa. Na parterze pokój dzienny z rozkła-
danym wypoczynkiem (dostawka dla 2 osób), w pełni wyposażony 
aneks kuchenny z jadalnią, TV Sat, łazienka. 
Informacje dodatkowe: obiekt wymaga podania nr karty kredytowej 
przy zameldowaniu - jako gwarancji pokrycia kosztów ew. szkód, je-
żeli Klient nie posiada karty pobierana będzie kaucja zwrotna 70 Eur/ 
pobyt. Wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, pościeli – 15 Eur/ 
dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 Eur; zakwaterowa-
nie w godzinach 14-18.00 – późniejszy przyjazd należy zgłosić – może 
być pobrana opłata ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 Eur; sprzątanie 
w czasie pobytu 7 Eur; wymiana pościeli podczas pobytu 3 Eur. Moż-
liwość wykupienia wyżywienia w położonej na terenie kompleksu gó-
ralskiej restauracji. Taksa klimatyczna płatna na miejscu. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

CHATY

SLOAPLPC

„TATRY HOLIDAY” 
CHATA  

CENA za 1 noc 

20-27.12.22 
min. 3 noce 

09.01-09.03.23 
06-10.04.23 

28.06-06.09.23 
min 2 noce 

06.09-20.12.22 
09.03-06.04.23 
10.04-28.06.23 
06.09-20.12.23 

min. 2 noce

27.12.22-
09.01.23 

min. 5 nocy

CHATA/6/0P 559 474 910
CHATA/5/0P LUX 819 650 1254
DOR, DZ/DOS/0P 102 102 102

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/poprad/tatry-holiday-chaty.html
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Kompleks położony w odległości ok. 5 km od Popradu w wiosce Velky 
Slavkov (NARTY - Stary Smokovec ok. 7 km, Tatrzańska Łomnica ok. 11 
km, Strbske Pleso ok. 18 km Lopusna Dolina ok. 15 km). 
Zakwaterowanie: w wolnostojących 2-poziomowych domkach. 
DOMEK dla 4-12 osób (6 łóżek + 6 dostawek) – na piętrze 2 sypial-
nie 3-osobowe z możliwością dostawki, na parterze aneks kuchenny, 
lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, łazienka, pokój dzienny z 2 
rozkładanymi sofami dla max. 4 osób (cena dostawki). 
Informacje dodatkowe: Obiekt wymaga podania nr karty kredyto-
wej przy zameldowaniu - jako gwarancji pokrycia kosztów ew. szkód, 
jeżeli Klient nie posiada karty pobierana będzie kaucja zwrotna 70 
Eur/ pobyt. Wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, pościeli – 15 
Eur/ dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 Eur; zakwate-
rowanie w godzinach 14-18.00 – późniejszy przyjazd należy zgłosić – 
może być pobrana opłata ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 Eur; sprzą-
tanie w czasie pobytu 7 Eur; wymiana pościeli podczas pobytu 3 Eur. 
Możliwość wykupienia wyżywienia w położonej na terenie komplek-
su góralskiej restauracji. Taksa klimatyczna płatna na miejscu. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 

 „TATRY HOLIDAY” DOMKI
POPRAD

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DOMKI

SLOAPLPD

„TATRY HOLIDAY”  
DOMKI 

CENA za 1 noc

20-27.12.22 
min. 3 noce 

09.01-09.03.23 
06-10.04.23 

28.06-06.09.23 
min 2 noce

06.09-20.12.22 
09.03-06.04.23 
10.04-28.06.23 
06.09-20.12.23 

min. 2 noce

27.12.22-
09.01.23 

min. 5 nocy

DOMEK/4/0P 854 681 1254
DOR, DZ/DOS/0P 103 103 103

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/poprad/tatry-holiday-domki.html
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APARTAMENTY „TATRY HOLIDAY”
POPRAD
Kompleks położony w odległości ok. 5 km od Popradu w wiosce Velky Slavkov 
(NARTY - Stary Smokovec ok. 7 km, Tatrzańska Łomnica ok. 11 km, Strbske 
Pleso ok. 18 km Lopusna Dolina ok. 15 km). 
Zakwaterowanie: w budynku, gdzie istnieją różne możliwości zakwate-
rowania. STUDIO (2-4 osoby) – łóżko podwójne + 2 dostawki, APARTA-
MENT typ A (2-6 osób) – 1 sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 łóżkami 
+ możliwość 2 dostawek, aneks kuchenny - lodówka, kuchenka mikrofa-
lowa, czajnik, łazienka. APARTAMENT typ B (6-8 osób) – 2 sypialnie 3-oso-
bowe, pokój dzienny z możliwością 2 dostawek, aneks kuchenny - lodów-
ka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, łazienka.   
Informacje dodatkowe: obiekt wymaga podania nr karty kredytowej 
przy zameldowaniu - jako gwarancji pokrycia kosztów ew. szkód, jeżeli 
Klient nie posiada karty pobierana będzie kaucja zwrotna 70 Eur/ pobyt. 
Wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, pościeli – 15 Eur/ dzień; prze-
dłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 Eur; zakwaterowanie w godzinach 
14-18.00 – późniejszy przyjazd należy zgłosić – może być pobrana opłata 
ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 Eur; sprzątanie w czasie pobytu 7 Eur; 
wymiana pościeli podczas pobytu 3 Eur. Możliwość wykupienia wyżywie-
nia w położonej na terenie kompleksu góralskiej restauracji. Taksa klima-
tyczna płatna na miejscu. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc 
na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ 
CENĘ * 

SLOAPLPA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

APARTAMENTY

„TATRY HOLIDAY” 
APARTAMENTY 
CENA za 1 noc 

20-27.12.22 
min. 3 noce 

09.01-09.03.23 
06-10.04.23 

28.06-06.09.23 
min 2 noce 

06.09-20.12.22 
09.03-06.04.23 
10.04-28.06.23 
06.09-20.12.23 

min. 2 noce 

27.12.22- 
09.01.23 

min. 5 nocy

 APT A/4/0P 681 422 819
APT/6/0P 773 596 1163

STUDIO/2/0P 388 250 647
DOR, DZ/DOS/0P 103 103 103

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/poprad/tatry-holiday-apartamenty.html
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Kompleks położony w odległości ok. 5 km od Popradu w wiosce Velky 
Slavkov (NARTY - Stary Smokovec ok. 7 km, Tatrzańska Łomnica ok. 11 
km, Strbske Pleso ok. 18 km Lopusna Dolina ok. 15 km). 
Zakwaterowanie: w wolnostojących 2-poziomowych domkach lub 
w Willi Tatry Holiday. STUDIO (2-3 osobowe) – 2-osobowe łóżko mał-
żeńskie + możliwość 1 dostawki, TV, aneks kuchenny, lodówka, ku-
chenka mikrofalowa, czajnik, kuchenka, łazienka. 
Informacje dodatkowe: Obiekt wymaga podania nr karty kredyto-
wej przy zameldowaniu - jako gwarancji pokrycia kosztów ew. szkód, 
jeżeli Klient nie posiada karty pobierana będzie kaucja zwrotna 70 
Eur/ pobyt. Wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, pościeli – 15 
Eur/ dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 Eur; zakwate-
rowanie w godzinach 14-18.00 – późniejszy przyjazd należy zgłosić – 
może być pobrana opłata ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 Eur; sprzą-
tanie w czasie pobytu 7 Eur; wymiana pościeli podczas pobytu 3 Eur. 
Możliwość wykupienia wyżywienia w położonej na terenie komplek-
su góralskiej restauracji. Taksa klimatyczna płatna na miejscu. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 

STUDIA  WILLOWE „TATRY HOLIDAY”
POPRAD

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

STUDIA

SLOAPLPS

„TATRY HOLIDAY” 
STUDIA  WILLOWE

CENA za 1 noc 

20-27.12.22 
min. 3 noce 

09.01-09.03.23 
06-10.04.23 

28.06-06.09.23 
min 2 noce 

06.09-20.12.22 
09.03-06.04.23 
10.04-28.06.23 
06.09-20.12.23 

min. 2 noce 

27.12.22-
09.01.23 

min. 5 nocy

STUDIO/2/0P 338 216 474
DOR, DZ/DOS/0P 103 103 103

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/poprad/tatry-holiday-studia.html
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leży ok. 5 km na wschód od Starego Smokovca w obrębie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego. Można tu zwiedzić Muzeum Tatrzańskiego Parku 
Narodowego – zobaczycie tam Państwo okazy tatrzańskich roślin i wyp-
chanych zwierząt oraz poznacie historię regionu.
Doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa – trasy zjazdowe ilość/
długość: 8/7,8 km, ilość wyciągów/kolejek linowych: 2/6, wysokość nad 
poziomem morza: 886-2196 m n.p.m., przepustowość: 8815 osób/godz. 
Całkowita długość tras zjazdowych wynosi 7,8 km, z czego 6,6 km jest 

sztucznie zaśnieżanych.

TATRZAŃSKA ŁOMNICA
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znajduje się przy głównym wjeździe do miejscowości, 
sąsiaduje z muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1, 2 osobowych z możliwością do-
stawki, TV, radio. 
W hotelu: kawiarnia, jadalnia, bilard, kort tenisowy, winda, drink bar, 
sala regionalna „Szopa”, sala konferencyjna na 160 os. oraz AQUA 
RELAKS: Strefa 1 (baseny): 2 baseny, jacuzzi, fontanna-grzybek, 
zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzer powietrzny, „rwąca rzeka”; Strefa 2 
(sauny): sauna sucha, sauna ziołowa (biosauna), sauna parowa, ba-
sen chłodzący, whirlpool. 
W cenie pobytu: Wi-Fi. Parking przy hotelu niestrzeżony – niepłatny. 
Informacje dodatkowe: Dopłata za niewykorzystane miejsce w 
pokoju 2-osobowym – 37 PLN/ dzień, pokój 1-osobowy bez dopła-
ty. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – gratis. PROMOCJA !! – 1 dziecko 
do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w 
pokoju – GRATIS. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Taksa klimatyczna 
płatna na miejscu. Orientacyjny koszt dokupienia wstępu na basen i 
sauny to ok 10 Eur/ os/ 2 h. Pobyty - minimum 2 noce
BONUSY: 30% zniżki na kryty lub odkryty basen termalny w H. MAJ 
Liptovski Jan, 30% zniżki do WELLNESS Centrum w H. TRIGAN - Strb-
skie Pleso, 20% zniżki na kręgle w H. HUTNIK - Tatranske Matliare, 
30% zniżki na wstępy do Wellness URANIA w H. URAN – Tatrzańska 
Łomnica, 30% zniżki do AquaRelax w H. TITRIS – Tatrzańska Łomnica 
ZIMA – min. 2 noce, min. 4 noce w okresie Wielkanocy 

Hotel „TITRIS”***
TATRZAŃSKA ŁOMNICA

SLOTIT

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TITRIS

„TITRIS” 
CENA za 1 NOC

07.03-14.04.22 
19.04-02.05.22 

14-19.04.22 
min. 4 noce 02.01-07.03.22

DOR/1,2/2P 288 407 357
DOR/DOS/2P 230 326 285
DZ(3-15)/2/2P 202 285 249

DZ(3-15)/DOS/2P 144 204 179
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/titris-hotel.html
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usytuowany przy głównej drodze, blisko centrum miejscowości, ok. 150 
m do wyciągów narciarskich. 
Zakwaterowanie:  Pokoje 1, 2 i 3 os. z możliwością dostawki z ła-
zienkami. 
W hotelu: kawiarnia, jadalnia, sauna, bilard, siłownia, basen oraz 
Wellness Centrum URANIA, pokój i plac zabaw dla dzieci, winda, 
drink bar, solarium, sala konferencyjna na 30 os., kantor, tenis stoło-
wy oraz zaplecze rekreacyjne, WiFi. 
W cenie pobytu: Parking przy hotelu niestrzeżony – niepłatny.
Informacje dodatkowe: Opłata za psa – 20 Eur/ dzień, dopłata za 
niewykorzystane miejsce w pokoju 2-osobowym – 40,-zł/ dzień, 
opłata za pokój 1-osobowy 80,-zł/ pobyt. Dzieci do lat 3 bez świad-
czeń – gratis. PROMOCJA !! – 1 dziecko do lat 8 na dostawce lub na 
wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS. Taksa klima-
tyczna płatna na miejscu. Orientacyjny koszt dokupienia wstępu na 
basen i sauny to ok 10 Eur/ os/ 2 h. Pobyty – min. 2 noce. 
BONUSY: 30% zniżki na kryty basen termalny w H. MAJ Liptovski 
Jan, 30% zniżki do WELLNESS Centrum w H. TRIGAN - Strbskie Pleso, 
20% zniżki na kręgle w H. HUTNIK - Tatranske Matliare, 30% zniżki na 
wstępy do Wellness URANIA w H. URAN – Tatrzańska Łomnica, 30% 
zniżki do AquaRelax w H. TITRIS – Tatrzańska Łomnica, 30% zniżki do 
WELLNESS EUPHORIA w H. SNP – Jasna pod Chopokom
ZIMA – min. 2 noce, min. 4 noce w okresie świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy oraz w turnusie sylwestrowym. BAL sylwestrowy oraz 
Wigilia w cenie

Hotel „URAN”*** 
TATRZAŃSKA ŁOMNICA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

URAN

SLOURA

„URAN” 
CENA za 1 NOC 01.10-12.12.22 12.12-19.12.22 

11.04-02.05.23
19-29.12.22 
05-11.04.23

29.12.22-
02.01.23 02.01-06.03.23 06.03-06.04.23

DOR/2,3/2P 369 342 498 678 438 366
DOR/DOS/2P 295 274 399 542 350 292
DZ(3-15)/2/2P 259 239 348 475 306 256

DZ(3-15)/DOS/2P 185 175 249 339 219 183
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/uran-hotel-.html
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Położona w centrum miejscowości w odległości ok. 250 m od wyciągów 
narciarskich. 
Zakwaterowanie: w apartamentach wszystkie z aneksami kuchen-
nymi, łazienką, TV.  APARTAMENT (2+2) - 2 osobowy + ew. 2 dostawki 
- sypialnia dla 2 osób, pokój dzienny z rozkładanym wypoczynkiem 
(dostawka dla 2 osób). APARTAMENT (3+2 lub 4+2) - 2 sypialnie dla 
1 lub 2 osób, pokój dzienny z rozkładanym wypoczynkiem (dostaw-
ka dla 2 osób). APARTAMENT (8+2) - 4 sypialnie 2-osobowe, pokój 
dzienny z kominkiem, 2 łazienki, wanna z hydromasażem, sauna. 
Informacje dodatkowe: obiekt wymaga podania nr karty kredyto-
wej przy zameldowaniu - jako gwarancji pokrycia kosztów ew. szkód, 
jeżeli Klient nie posiada karty pobierana będzie kaucja zwrotna 70 
Eur/ pobyt. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1,5 Eur/ osoba/ 
dzień. Parking niestrzeżony gratis. Do dyspozycji gości jadania, sau-
na, kącik dziecięcy, letni bar z tarasem, ogród z altanką i kominkiem, 
plac zabaw z trampoliną dla dzieci (sezonowe), sklepik z pamiątkami. 
Informacje dodatkowe: wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, 
pościeli – 15 Eur/ dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 
Eur; zakwaterowanie w godzinach 14-18.00 – późniejszy przyjazd na-
leży zgłosić – może być pobrana opłata ok. 15 Eur; wymiana ręcznika 
– 2 Eur; sprzątanie w czasie pobytu 7 Eur; wymiana pościeli podczas 
pobytu 3 Eur. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 

Villa „BEATRICE” 
TATRZAŃSKA ŁOMNICA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
BEATRICE

SLOBEA

„BEATRICE"  
CENA za 1 NOC

20-27.12.22 
min. 3 noce 

09.01-09.03.23 
06-10.04.23 

28.06-06.09.23 
min 2 noce

06.09-20.12.22 
09.03-06.04.23 
10.04-28.06.23 
06.09-20.12.23 

min. 2 noce

27.12.22-
09.01.23 

min. 5 nocy

APT/2/1P 620 488 911
APT/3/1P 738 571 986
APT/4/1P 902 655 1152
APT/8/1P 1675 1493 1837

DOR, DZ/DOS/1P 102 102 102
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/beatrice-villa-.html
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Położona w odległości ok. 50 m od Villa „Beatrice” - blisko centrum Ta-
trzańskiej Łomnicy, ok. 300 m od wyciągów narciarskich. 
Zakwaterowanie: w studiach i apartamentach - wszystkie z łazienką 
(prysznic), TV/Sat i aneksem kuchennym. STUDIO 2-osobowe z moż-
liwością 2 dostawek (rozkładany wypoczynek) - jedno pomieszcze-
nie; APARTAMENT 3-osobowy z możliwością 2 dostawek - sypialnia 
z łóżkiem małżeńskim i pojedynczym oraz pokój dzienny z rozkła-
danym wypoczynkiem dla 2 osób (dostawka); APARTAMENT 4-oso-
bowy z możliwością 2 dostawek - 2 sypialnie 2-osobowe oraz pokój 
dzienny z rozkładanym wypoczynkiem dla 2 osób. 
Informacje dodatkowe: Główna recepcja znajduje się w Villa Beatri-
ce, tam również są wydawane śniadania.  Obiekt wymaga podania 
nr karty kredytowej przy zameldowaniu - jako gwarancji pokrycia 
kosztów ew. szkód, jeżeli Klient nie posiada karty pobierana będzie 
kaucja zwrotna 70 Eur/ pobyt. Taksa klimatyczna płatna na miejscu 
ok. 1,5 Eur/ osoba/ dzień. Parking niestrzeżony gratis. Informacje do-
datkowe: wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, pościeli – 15 
Eur/ dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 15 Eur; zakwate-
rowanie w godzinach 14-18.00 – późniejszy przyjazd należy zgłosić – 
może być pobrana opłata ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 Eur; sprzą-
tanie w czasie pobytu 7 Eur; wymiana pościeli podczas pobytu 3 Eur. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

VILLA „JULIA” 
TATRZAŃSKA ŁOMNICA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

JULIA

SLOJUL

„JULIA"  
CENA za 1 NOC

20-27.12.22 
min. 3 noce 

09.01-09.03.23 
06-10.04.23 

28.06-06.09.23 
min 2 noce 

06.09-20.12.22 
09.03-06.04.23 
10.04-28.06.23 
06.09-20.12.23 

min. 2 noce

27.12.22-
09.01.23 

min. 5 nocy

STUDIO/2/1P 456 406 655
APT/3/1P 622 456 870
APT/4/1P 737 622 986

DOR, DZ/DOS/1P 102 102 102
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/julia-villa.html
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DOM APARTAMENTOWY „MAGNOLIA”

Położony w odległości ok. 200 m od Villa „Beatrice” - blisko centrum Ta-
trzańskiej Łomnicy, ok. 70 m od wyciągów narciarskich. 
Zakwaterowanie: w studiach i apartamentach - wszystkie z łazienką 
(prysznic), TV/Sat i aneksem kuchennym. STUDIO 2, 3 - osobowe + 
rozkładany wypoczynek (dostawka dla 1-2 osób) - jedno pomieszcze-
nie; APARTAMENT (A) 3-osobowy + 2 dostawki, sypialnia z łóżkiem 
małżeńskim + łóżko 1-os, pokój dzienny z rozkładanym wypoczyn-
kiem dla 2 osób (dostawka), APARTAMENT (B) 4-osobowy + 2 do-
stawki, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, w pokoju dziennym łóżko 
małżeńskie + rozkładany wypoczynek dla 2 osób (dostawka). 
Informacje dodatkowe:  Główna recepcja znajduje się w Villa Be-
atrice, tam również są wydawane śniadania.  Obiekt wymaga poda-
nia nr karty kredytowej przy zameldowaniu - jako gwarancji pokrycia 
kosztów ew. szkód, jeżeli Klient nie posiada karty pobierana będzie 
kaucja zwrotna 70 Eur/ pobyt. Taksa klimatyczna płatna na miejscu 
ok. 1,5 Eur/ osoba/ dzień. Parking niestrzeżony gratis. Informacje do-
datkowe: wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, pościeli – 15 
Eur/ dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 Eur; zakwate-
rowanie w godzinach 14-18.00 – późniejszy przyjazd należy zgłosić – 
może być pobrana opłata ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 Eur; sprzą-
tanie w czasie pobytu 7 Eur; wymiana pościeli podczas pobytu 3 Eur. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 

TATRZAŃSKA ŁOMNICA SLOMAG

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
MAGNOLIA

„MAGNOLIA" 
CENA za 1 NOC

20-27.12.22 
min. 3 noce 

09.01-09.03.23 
06-10.04.23 

28.06-06.09.23 
min 2 noce

06.09-20.12.22 
09.03-06.04.23 
10.04-28.06.23 
06.09-20.12.23 

min. 2 noce

27.12.22-
09.01.23 

min. 5 nocy

STUDIO/2/1P 456 406 655
STUDIO/3/1P 538 456 737

APT/3/1P 655 572 871
APT/4/1P 821 655 1070

DOR, DZ/DOS/1P 102 102 102
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/magnolia-dom-apartamentowy.html
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położony u stóp Łomnickiego Szczytu. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1, 2 - osobowych z łazienką, z możliwo-
ścią dostawki, wyposażone w TV-sat, radio, telefon, sejf, minibar, pokoje 
classic, de luxe, apartamenty – za dopłatą.   
W hotelu: Francuska restauracja, kawiarnia, Bilard Cafe, nocny bar, nowe 
GRAND MOUNTAIN SPA - kryty basen, jacuzzi, infrasauna, biosauna, sau-
na parowa, fińska, pomieszczenie relaksacyjne z kominkiem, jonizująca 
ściana solna. Zewnętrzna sauna fińska, basen chłodzący, jacuzzi, basen 
z widokiem na góry. Za dodatkową opłatą możliwość skorzystania z 
masaży, zabiegów relaksacyjnych, każdy zabieg połączony z rytuałem 
herbacianym, dodatkowo pomieszczenia do manicure, pedicure, fryzjer. 
Pomieszczenie z hydrokapsułą - z funkcją prywatnej sauny, kolorotera-
pii, muzykoterapii, aromaterapii, masażu wibracyjnego, prysznic VICHY, 
bicze szkockie, wodna mgła z dodatkiem witamin oraz masaże wodne 
o działaniu wyszczuplającym, detoksykacyjnym. Dodatkowo do dyspo-
zycji bilard, sale konferencyjne, taras letni, wypożyczalnia rowerów (w 
lecie) sprzętu narciarskiego (w zimie), kącik zabaw dla dzieci, parking 
niestrzeżony niepłatny, skibus w Tatrzańskiej Łomnicy (zima), kantor na 
recepcji, internet. 
W cenie pobytu: 3h/ dziennie wstęp do MOUNTAIN SPA
Informacje dodatkowe: Możliwość zabrania zwierząt domowych (do 
15 kg) – 30 Eur/noc. Dziecko do lat 6 bez łóżka gratis. Taksa klimatyczna 
płatna na miejscu ok 1 Eur.  

PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ * 

OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości imprezy 
płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w przypadku 
rezygnacji
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i inne) 
– szczegółowa informacja w biurze.
OBOWIĄZKOWA DOPŁATA!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego pobytu 
będzie doliczany SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod Chopokom/ 
Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec lub AQUAPASS wej-
ście do AQUAPARKU Tatralandia/ Besenova (ilość nocy = ilość skipassów/ 
aquapassów). Warunkiem skorzystania jest rejestracja w systemie GO-
PASS. Z dopłat nie można zrezygnować – ich cena nie jest z góry ustalo-
na – jest zależna od wieku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu dokonania 
rezerwacji. 

GRAND HOTEL „PRAHA”**** 
TATRZAŃSKA ŁOMNICA SLOPRA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PRAHA

„PRAHA” ZIMA 
CENA za 1 NOC

30.10-
23.12.22 23-29.12.22 29.12.22-

03.01.23 03-11.01.23 11.01-
06.04.23 06-30.04.23

DOR/2/1P 350 504 920 506 432 343
DOR/DOS/1P 304 402 816 348 348 287

DZ(6-12)/DOS/1P 209 287 420 265 265 195
DOR/1/1P 639 747 1495 971 823 667

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/praha-grand-hotel.html
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VILLA  „LUDMILA”

położona w odległości ok. 70 m do SKI Centrum i ok 200 m do Villa „Be-
atrice”.
Zakwaterowanie: w 2 studiach , pokojach oraz apartamencie. STU-
DIO - 2-osobowe + 1 dostawka - jedno pomieszczenie z łóżkiem mał-
żeńskim + dostawka, aneks kuchenny Wi-Fi, łazienka, TV-Sat. POKOJE 
2-osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek - łóżko małżeńskie, ła-
zienka, TV-Sat, wspólny aneks kuchenny w korytarzu, balkon. 
Do dyspozycji wszystkich gości: przechowalnia nart/ rowerów, 
WiFi, parking gratis.
Informacje dodatkowe: Możliwość dokupienia śniadań (w Villa Be-
atrice) - koszt 29,-zł/ dorosły; 19,-zł/ dziecko<6 lat. Jedno dziecko <12 
lat na dostawce – GRATIS przy pobytach do 08.01.21 potem tylko 1 
dziecko do lat 6 GRATIS na dostawce, dziecko do lat 2 bez łóżka gratis.  
Od 2017 r obiekt wymaga podania nr karty kredytowej przy zamel-
dowaniu - jako gwarancji pokrycia kosztów ew. szkód, jeżeli Klient 
nie posiada karty pobierana będzie kaucja zwrotna 70 Eur/ pobyt.  
Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1,5 Eur/ osoba/ dzień, par-
king niestrzeżony, niepłatny. Taksa klimatyczna płatna na miejscu. In-
formacje dodatkowe: wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, po-
ścieli – 15 Eur/ dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 Eur; 
zakwaterowanie w godzinach 14-18.00 – późniejszy przyjazd należy 
zgłosić – może być pobrana opłata ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 
Eur; sprzątanie w czasie pobytu 7 Eur; wymiana pościeli podczas po-
bytu 3 Eur. OPŁATA za sprzątanie końcowe 13 Eur. Pobyty min. 2 noce

TATRZAŃSKA ŁOMNICA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

LUDMILA

SLOLUD

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

LUDMILA

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/ludmila-villa.html
http://www.karpatia.pl/tatrzanskalomnica/ludmila-villa.html
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Obiekt położony blisko dolnej stacji kolejki na Skalnate Pleso – Lomnicki Stit. 
Zakwaterowanie: w budynku głównym (HOTEL) znajduje się cen-
tralna restauracja, na piętrze pokoje 2-osobowe (możliwość tylko łó-
żeczka dla dziecka<6 lat), na wyższych kondygnacjach APARTAMENTY 
2-os – sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładanym wypoczyn-
kiem (dostawka dla max. 2 osób), w pełni wyposażony aneks kuchen-
ny, TV-Sat, WiFi. W budynkach sąsiadujących (REZIDENCIE) znajdują 
się  APARTAMENTY – sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkłada-
nym wypoczynkiem (dostawka dla max. 2 osób), w pełni wyposażony 
aneks kuchenny, TV-Sat, WiFi, APARTAMENTY 4-os – 2 sypialnie, pokój 
dzienny z rozkładanym wypoczynkiem (dostawka dla max. 2 osób). 
Do dyspozycji gości: w budynku głównym restauracja, WELLNESS 
CENTRUM (sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi, kąpiel Kneipp’a, stre-
fa relaksu z widokiem na Tatry) – płatna dodatkowo 8 EUR/ os/ 2 h, 
przy pobycie min. 3 noce 2 h/ pobyt wstęp gratis, przechowalnia 
sprzętu narciarskiego, pokój zabaw dla dzieci, parking, w budynkach 
REZIDENCIE znajdują się sauna sucha lub mokra można z nich korzy-
stać wymiennie zamiast w budynku hotelowym. 
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1,5 
Eur/ dzień. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

Hotel & Residences 
„KUKUCKA”**** 
TATRZAŃSKA ŁOMNICA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
KUKUCKA

SLOKUK

SLOKUKR

„KUKUCKA”   HOTEL 
CENA za 1 NOC

20-27.12.22 
min. 3 noce 

09.01-09.03.23 
06-10.04.23 

28.06-06.09.23 
min 2 noce 

06.09-20.12.22 
09.03-06.04.23 
10.04-28.06.23 
06.09-20.12.23 

min. 2 noce

27.12.22-
09.01.23 

min. 5 nocy

POKÓJ/2/1P 985 737 1400
APT/2/1P 1151 902 1813

„KUKUCKA”  
RESIDENCES

APT/2/1P 1068 820 1731
APT/4/1P 1483 1152 2062

DOR, DZ/DOS/APT/1P 265 265 265
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/kukucka-hotel-and-residences.html
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historyczny hotel z 1894 roku, po pełnej rekonstrukcji w latach 2015/2016. Skła-
da się z 2 budynków stara historyczna część i nowoczesna – połączone ze sobą. 
Zakwaterowanie w pokojach 1, 2-osobowych standard z możliwo-
ścią dostawki – część z balkonem, pokoje typu SUITE 2-osobowe z 
możliwością 2 dostawek (sypialnia i część wypoczynkowa z rozkła-
danym wypoczynkiem = dostawka dla 2 osób) oraz apartamenty do-
płata od 160 Eur – 200 Eur/ apt/ noc – wszystkie pokoje z łazienką, TV 
Sat, sejf, minibarek, telefon, WiFi, szlafrok, pantofle. 
Do dyspozycji gości: restauracja, taras z widokiem na Lomnicky Stit, ka-
wiarnia „Mozart”, restauracja „Sisi”, restauracja i winiarnia, Franz Josef”, 
usługi fryzjerskie, salon kosmetyczny, sale konferencyjne, bilard, kącik dzie-
cięcy, Club 80 – miejsce gdzie można wypić koniak lub zapalić cygaro, usłu-
gi concierge, sklep z pamiątkami, prywatna galeria z obrazami, WELLNESS 
CENTRUM - basen z przeciwprądem, sauny – ducha, parowa, infra, moż-
liwość dokupienia masaży i zabiegów, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne. 
W cenie: śniadanie, wstęp do Wellness Centrum w godzinach otwar-
cia, parking przed hotelem, napój na powitanie. 
Informacje dodatkowe: Dziecko do lat 6 bez świadczeń gratis. Moż-
liwość dokupienia obiadokolacji – 138,-zł/ osoba/ dziecko. Pobyt z 
psem – opłata/ pobyt – mały pies 30 Eur, duży pies 50 Eur. Opłata za 
garaż podziemny 15 Eur/ noc/ auto. 
Hotel sprzedaje również pakiety ze SKIPASSEM i skibusem do Ta-
trzańskiej Łomnicy – zapytaj o dostępność i cenę.

Hotel „LOMNICA”**** 
TATRZAŃSKA ŁOMNICA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
LOMNICA

SLOLOM

http://www.karpatia.pl/tatrzanska-lomnica/lomnica-hotel.html
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miejscowość oddalona o ok. 5 km od Starego Smokovca oraz o ok. 2 km 
od Tatrzańskiej Łomnicy, na granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Doskonała baza wypadowa w Wysokie Tatry – centra narciarskie: Ta-
trzanska Łomnica, Strbske Pleso.

STARA LEŚNA
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Zakwaterowanie: budynek z pokojami dla 2 osób i apartamentami 
dla 2-5 osób (2 pokoje) oraz 4-6 osób (3 pokoje). Każdy pokój/ aparta-
ment z łazienką, TV sat. 
Do dyspozycji gości: jadalnia z kominkiem (tylko śniadania), ze-
wnętrzny grill, parkowanie na terenie posesji. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Do-
stęp do Internetu 1,50 Eur/ pokój/ dzień. Taksa klimatyczna dodatko-
wo płatna na miejscu ok. 1 Eur/dzień. Możliwość dokupienia śniada-
nia: 19,-zł / osoby. Pobyty min. 3 noce

Willa „ALTWALDORF” 
STARA LESNA 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ALTWALDORF

SLOALT

http://www.karpatia.pl/stara-lesna/altwaldorf-villa.html
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oddany po generalnym remoncie w marcu 2016 roku. Najnowocześniej-
szy wellness hotel w Tatrach Wysokich. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1, 2-osobowych (niektóre można 
połączyć wewnętrznymi drzwiami), dla rodzin z dziećmi możliwość 
zakwaterowania w 4-osobowych pokojach tzw. „mezonetowe” - pię-
trowe (piętro łóżko małżeńskie, parter rozkładany wypoczynek) lub 
pokoje typu SUITE 4-osobowe (sypialnia 2-osobowa + pokój dzien-
ny z rozkładanym wypoczynkiem) – wszystkie typy pokoi posiadają 
łazienkę (suszarka do włosów, szlafroki, minibar, czajnik bezprzewo-
dowy (kawa i herbata gratis), TV Sat LCD, internet Wi-Fi – za dopłatą 
(gratis w pomieszczeniach ogólnodostępnych). W hotelu: restauracja 
z salonikiem, Lobby Bar, bar w basenie, Koniakowy bar Cigar Lounge, 
Winny Bar z kominkiem, recepcja, kącik dziecięcy, zewnętrzny grill z 
tarasem i miejscem do posiedzenia, multifunkcyjne boisko, wypoży-
czalnia rowerów, sejf, kantor, przechowalnia bagaży, przechowalnia 
sprzętu narciarskiego, sklep sportowy, sala konferencyjna na 200 
osób, mniejsze saloniki szkoleniowe dla 50 i 20 osób, gratis parking 
strzeżony, MOUNTAIN WELLNESS – basen z barem, jacuzzi, sauny (sol-
na, fińska, parowa, infra), pomieszczenie wypoczynkowe z łóżkiem do 
masażu i jacuzzi, relax zona z wodospadem, basen chłodzący. 
W cenie pobytu: 2 posiłki dziennie, wejście do hotelowego MOUN-
TAIN WELLNESS, parking strzeżony, kawa herbata w pokoju. 
Informacje dodatkowe:  Możliwość dokupienia masaży w Moun-
tain SPA, zarówno tradycyjne jak i tajskie. Dzieci do 6 lat bez łóżka 
– GRATIS. Możliwość dokupienia obiadu: 15 Eur/ dzień. Opłata za psa 
20 Eur/ dzień. Pobyty min 2 noce. Taksa klimatyczna płatna na miej-
scu w wysokości ok 1 Eur/ os/ dzień. 
ZIMA 2022: obowiązkowa dopłata do Wigilii 250,-zł / dorosły; 125,-
zł / dziecko (6-15), obowiązkowa dopłata do balu sylwestrowego 
750,-zł/ dorosły; 375,-zł/ dziecko (6-15)
CENY 2022/2023: promocja 7=6 obowiązuje w czasookresie 05.01-
27.12.2022 oraz 05.01-27.04.2023. ZAPYTAJ o aktualną promocyjną 
cenę! Boże Narodzenie – min. 3 noce, sylwester min. 5 nocy.

„HORIZONT Resort”****  
STARA LESNA 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
HORIZONT

SLOHOR

„HORIZONT”  
CENA za 1 noc

19-27.12.22 
05.01-15.03.23 

07-11.04.23

01.09-19.12.23 
15.03-07.04.23 

11-28.04.23

27.12.22 
-05.01.23 

min. 
5 nocy

DOR/2/2P 422 338 625
DOR/1/2P 709 540 1115

DOR, DZ/4/2P 
mezonetowy 270 228 397

DOR/SUITE4/2P 414 355 592

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/stara-lesna/horizont-resort.html
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obiekt po generalnym remoncie, otwarty ponownie w 2021 roku. Skła-
da się z paru budynków połączonych ze sobą. 
Zakwaterowanie: każdy pokój ma inny układ, pokoje 2-osobowe, 
pokoje 2-osobowe LUX z możliwością 2 dostawek dla 2 dzieci do 
15 lat (rozkładana sofa – po rozłożeniu w pokoju może być ciasno), 
POKÓJ MEZONETOWY dla 2-4 osób – piętrowy, sypialnia + pokój 
dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, APPARTAMENT dla 2-4 osób, 
sypialnia + pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Wszystkie 
pokoje z łazienką, suszarką do włosów, minibarem, serwisem kawo-
wo-herbacianym, TV, sejf, telefon, niektóre z balkonami. 
W hotelu: recepcja, restauracja, lobby bar, pokój zabaw dla dzieci, 
cigar&cognac bar, pool bar & spa bar, NATURE WELLNESS CENTRUM 
– basen relaksacyjny, z masażami, z pool barem, SAUNY – fińska, eu-
kaliptusowa, ziołowa, solna, naturalna sauna do ceremonii, streafa 
relaksu, basen chłodzący, jacuzzi, lodospad, naprzemienny prysznic 
z ciepłą i zimną wodą. Za dodatkową opłata ok. 35 Eur – zewnętrzne 
górskie jezioro z jaccuzi. 
W cenie pobytu: 2 posiłki dziennie, wstęp do Nature Wellness Cen-
trum (od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00-21.00, piątek 
– niedziela w godzinach 10.00-21.00), parking, WiFi w ogólnodo-
stępnych pomieszczeniach.
Informacje dodatkowe: Możliwość dokupienia masaży. Dzieci do 6 
lat bez łóżka – GRATIS. Możliwość dokupienia obiadu: 15 Eur/ dzień. 
Opłata za psa 20 Eur/ dzień. Pobyty min 2 noce. Taksa klimatyczna 
płatna na miejscu w wysokości ok 1 Eur/ os/ dzień. 
ZIMA 2022: obowiązkowa dopłata do Wigilii 250,-zł / dorosły; 125,-
zł / dziecko (6-15), obowiązkowa dopłata do balu sylwestrowego 
750,-zł/ dorosły; 375,-zł/ dziecko (6-15)
CENY 2022/2023: promocja 7=6 obowiązuje w czasookresie 05.01-
27.12.2022 oraz 05.01-27.04.2023. ZAPYTAJ o aktualną promocyjną 
cenę! Boże Narodzenie – min. 3 noce, sylwester min. 5 nocy. 

Hotel „HILLS”****   
STARA LESNA 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

HILLS

SLOHIL

„HILLS”  
CENA 

za 1 noc 

19-27.12.22  
05.01-15.03.23  

07-11.04.23 

01.09-19.12.23 
15.03-07.04.23 

11-28.04.23 

27.12.22 
-05.01.23 

min. 
5 nocy

DOR/2/2P 406 321 591
DOR/2/2P LUX 507 439 743

DOR,DZ/2+
dos/2P LUX 461 416 619

DOR, DZ/4/2P 
mezonetowy 414 355 592

DOR/1/2P 676 507 980
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/stara-lesna/hills-hotel-.html
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STARY, NOWY, GÓRNY, DOLNY – leżą na południowej stronie Wysokich 
Tatr u stóp Slavkovskiego szczytu. NARTY: Stary Smokovec: trasy zjazdo-
we ilość/długość: 6/4,4 km, ilość wyciągów/kolejek linowych: 5/1, wyso-
kość nad poziomem morza: 1017-1480 m n.p.m.
UZDROWISKO NOVY SMOKOVEC – kompleks uzdrowiskowy składający 
się z obiektów sanatoryjnych: H. „PALACE”, San. „BRANISKO”, H. „PALACE 
GRAND”, leczy się tu głownie choroby dróg oddechowych, astmy, aler-
gie. W odległości ok. 300 m znajduje się centrum Starego Smokovca 
oraz stacja kolejki elektrycznej łączącej tatrzańskie miejscowości m.in. 
Tatrzańska Łomnica, Strbskie Pleso oraz Poprad. Dolna stacja kolejki to-
rowej na Hrebienok znajduje się w odległości ok. 200m (możliwość jazdy 
na nartach oraz trasa saneczkowa).
Centralna restauracja znajduje się w budynku „PALACE”, baza zabiego-
wa , basen ze słoną wodą (nieczynny w niedziele) i WELLNESS CENTRUM 
(sauna fińska, sauna parowa, aromaterapia, solna inhalacia, infrasau-
na, jacuzzi, kąpiel Kneipp’a – czynne w wybrane dni) znajdują się w bu-
dynku „BRANISKO”. W odległości ok 300 m znajduje się KOLIBA góralska 
serwująca potrawy kuchni regionalnej.

SMOKOVCE
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APARTAMENTY „KAMZIK”
SMOKOVCE

położony w Starym Smokovcu.
Zakwaterowanie: w studiach 2-osobowych (jedno pomieszczenie) 
z możliwością 2 dostawek lub w apartamentach (sypialnia i pokój 
dzienny) 2-osobowych z możliwością 2 dostawek (gabarytowo więk-
sze), każde z łazienką, w pełni wyposażonym aneksem kuchennym, 
TV. 
W obiekcie znajduje się regionalna restauracja „Koliba”. 
Informacje dodatkowe: Na miejscu płatna kaucja zwrotna 70 Eur 
za studio/apartament/ pobyt, taksa klimatyczna ok. 1,5 Eur/ osoba. 
WiFi gratis, wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, pościeli – 15 
Eur/ dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 Eur; zakwa-
terowanie w godzinach 14-18.00 – późniejszy przyjazd należy zgło-
sić – może być pobrana opłata ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 Eur; 
sprzątanie w czasie pobytu 7 Eur; wymiana pościeli podczas pobytu 
3 Eur. Parking przed obiektem 6 Eur/ dzień.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KAMZIK

SLOKAM

 „KAMZIK”  
CENA za 1 NOC 

20-27.12.22 
min. 3 noce 

09.01-09.03.23 
06-10.04.23 

28.06-06.09.23 
min 2 noce 

06.09-20.12.22 
09.03-06.04.23 
10.04-28.06.23 
06.09-20.12.23 

min. 2 noce

27.12.22-
09.01.23 

min. 5 nocy

STUDIO/2/1P 852 550 990
APT/2/1P 938 637 1076

DOR,DZ/DOS/1P 137 137 137
ceny podane w PLN

http://karpatia.pl/q_s.phtml?szczegoly=1&ob_id=1212&pozycja=0
http://www.karpatia.pl/smokovce/kamzik-apartamenty.html
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VILLA „OLIVIA” 
SMOKOVCE
obiekt położony w Nowym Smokovcu, otoczony szytami górskimi, w 
pobliżu potoku. 
Zakwaterowanie: w apartamentach 2-osobowych z możliwością 
2 dostawek, 4-osobowych (2-poziomowych) z możliwością 2 dosta-
wek, wszystkie z łazienką, w pełni wyposażonym aneksem kuchen-
nym, TV. Do dyspozycji gości: przechowalnia sprzętu narciarskiego, 
miejsce parkingowe. 
Informacje dodatkowe: Obiekt wymaga podania nr karty kredyto-
wej przy zameldowaniu - jako gwarancji pokrycia kosztów ew. szkód, 
jeżeli Klient nie posiada karty pobierana będzie kaucja zwrotna 70 
Eur/ pobyt., taksa klimatyczna ok. 1,5 Eur/ osoba płatna na miejscu. 
Wyżywienie: śniadanie podawane w regionalnej karczmie Koliba 
Kamzik – odległość ok. 7 minut pieszo. Informacje dodatkowe: WiFi 
gratis, wypożyczenie łóżeczka dla dziecka, wanny, pościeli – 15 Eur/ 
dzień; przedłużenie doby hotelowej do 13.00 – 10 Eur; zakwatero-
wanie w godzinach 14-18.00 – późniejszy przyjazd należy zgłosić – 
może być pobrana opłata ok. 15 Eur; wymiana ręcznika – 2 Eur; sprzą-
tanie w czasie pobytu 7 Eur; wymiana pościeli podczas pobytu 3 Eur. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

VILLA OLIVIA

SLOOLIV

 „OLIVIA”  
CENA za 1 NOC

20-27.12.22 
min. 3 noce 

09.01-09.03.23 
06-10.04.23 

28.06-06.09.23 
min 2 noce 

06.09-20.12.22 
09.03-06.04.23 
10.04-28.06.23 
06.09-20.12.23 

min. 2 noce

27.12.22-
09.01.23 

min. 5 nocy

APT/2/1P 852 594 1197
APT/4/1P 1283 938 1628

DOR,DZ/DOS/1P 137 137 137
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/smokovce/olivia-villa-.html
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położony w Starym Smokovcu, w sercu Wysokich Tatr, łączy w sobie ro-
mantyczną atmosferę 100-letniego zabytkowego budynku oraz nowo-
czesny luksus, komfort zakwaterowania i wysoki standard usług. 
Zakwaterowanie: Pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki (w większo-
ści po remoncie), z łazienką, TV, pokoje de luxe i apartamenty za dopłatą. 
W hotelu: sale konferencyjne, przestronna hotelowa restauracja, ka-
wiarnia Castro Cafe, Wilson Bar, WELNESS CENTRUM (3 rodzaje saun 
– sucha, parowa, infrasauna, jacuzzi, basen [basen w remoncie do 
31.01.2023], siłownia) gratis dla gości 3 h/ dziennie, dodatkowo płat-
ne solarium i masaże. 
W cenie pobytu: Śniadania w formie bufetu, 3h dziennie wellness.
Informacje dodatkowe: Możliwość zabrania zwierząt domowych 
(do 15 kg) – 30 Eur/noc. Dziecko do lat 6 bez łóżka gratis. Taksa klima-
tyczna płatna na miejscu ok 1,5 Eur.  Pobyty min. 2 noce 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ * 
OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości im-
prezy płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w 
przypadku rezygnacji
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i 
inne) – szczegółowa informacja w biurze.
OBOWIĄZKOWA DOPŁATA!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego po-
bytu będzie doliczany SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod 
Chopokom/ Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec lub
AQUAPASS wejście do AQUAPARKU Tatralandia/ Besenova (ilość 
nocy = ilość skipassów/ aquapassów). Warunkiem skorzystania jest 
rejestracja w systemie GOPASS. Z dopłat nie można zrezygnować – 
ich cena nie jest z góry ustalona – jest zależna od wieku uczestnika/ 
terminu pobytu/ czasu dokonania rezerwacji. 

Hotel „GRANDHOTEL”**** 
SMOKOVCE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GRANDHOTEL

SLOGRA

„GRANDHOTEL” 
ZIMA 

CENA za 1 NOC

30.10-
23.12.22 23-29.12.22 29.12.22-

03.01.23 03-11.01.23 11.01-
06.04.23 06-30.04.23

DOR/2/1P 350 504 920 506 430 343
DOR/DOS/1P 304 402 816 348 348 287

DZ(6-12)/DOS/1P 209 287 402 265 265 195
DOR/1/1P 639 747 1495 971 823 667

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/smokovce/grandhotel.html
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położony tylko parę minut od centrum Starego Smokovca. 
Zakwaterowanie w pokojach 1, 2-osobowych classic lub de LUX z 
możliwością nawet 2 dostawek, wszystkie z łazienkami, minibarkiem, 
TV Sat, telefonem, łączem internetowym, sejf, suszarka do włosów, 
szlafrok dla osób dorosłych. 
Do dyspozycji gości: restauracja Savarin, lobby bar, bar nocny Lu-
cullus, Słowacka restauracja – ze smakołykami kuchni słowackiej - w 
letnich miesiącach czynny jest taras, WELLNESS CENTRUM - basen, 
2 x jacuzzi, sauny sauna fińska, sauny parowe (solna, eukaliptusowa, 
ziołowa), basen chłodzący, kąpiel Kneipp’a, strefa relaksu z widokiem 
na Tatry, siłownia, sala gimnastyczna, tenis stołowy, centrum masażu, 
fryzjer, gabinet kosmetyczny, w zimie – szkółka narciarska i snowbo-
ardowa, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, wypożyczalnia sprzę-
tu sportowego, parking. 
Informacje dodatkowe: GRATIS - 2 wstępy dziennie bez ograniczeń 
czasowych na basen i jacuzzi, WiFi, parking. Możliwość pobytu z 
psem – opłata 25 Eur/ noc. Taksa klimatyczna płatna na miejscu – 
koszt 1 Eur/ osoby/ dzień. Jedno dziecko do lat 3 bez świadczeń GRA-
TIS, kolejne dziecko <3 lat w pokoju cena dostawki. OBOWIĄZKOWE 
dopłaty: Wigilia 230,-zł/ dorosły, 115,-zł/ dziecko do 16 lat, BAL sylwe-
strowy 874,-zł/ dorosły, 437,-zł/ dziecko do 16 lat. Pobyt min. 2 noce

GRAND HOTEL „BELLEVUE”****  
SMOKOVCE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
BELLEVUE

SLOBELL

http://www.karpatia.pl/smokovce/bellevue-grand-hotel.html
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największy i najczęściej odwiedzany ośrodek narciarski w Tatrach Wy-
sokich.
SKI CENTRUM PARK SNOW–trasy zjazdowe ilość/długość: 9/7,36 km, 
ilość wyciągów/kolejek linowych: 3/3, wysokość nad poziomem morza: 
1376-1860 m n.p.m., przepustowość: 6000 osób/godz. oraz ponad 20 
km tras do uprawiania narciarstwa biegowego. Całkowita długość tras 
zjazdowych wynosi 7,36 km. Nowością jest nowa, 6-miejscowa kolejka 
linowa i trasa zjazdowa Furkotka o długości 1200 + 600 m.
W Ośrodku znajduje się najwyżej położona, sztucznie śnieżona trasa 
narciarska na Słowacji, pozostałe trasy są również sztucznie zaśnieżane. 
Jest również serwis narciarski, wypożyczalnia nart i szkółka narciarska.

STRBSKE PLESO
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obiekt po remoncie. Położony w leśnym zaciszu przy małym jeziorku Nove 
Pleso. 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2, 3 os. z łazienką i możliwością dostawki, 
TV, tel., radio
W hotelu: basen z masażami oraz brodzik dla dzieci, Wellness Świat (ba-
sen, gabinety masażu, jacuzzi, sauny), kawiarnia, jadalnia, bilard, tenis 
stołowy, siłownia, kijki Nordic Walking, kącik dziecięcy, wielofunkcyjne 
boisko, kort tenisowy, taras widokowy.  Parking przy hotelu niestrzeżony 
– niepłatny. 
W cenie pobytu: WiFi. 
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna na miejscu. Orienta-
cyjny koszt dokupienia wstępu na basen i sauny to ok 10 Eur/ os/ nie-
ograniczony/ jednorazowy. Parking przy hotelu niestrzeżony – niepłat-
ny. Do najbardziej znanego turystom jeziora Strbskie Pleso - spacer ok. 
10 minutowy. Opłata za psa 15 Eur / dzień, za niewykorzystane miejsce 
w pokoju 2-osobowym 40 PLN / dzień. Pokój 1-osobowy – bez dopłaty. 
Dzieci do lat 3 bez świadczeń – gratis. UWAGA PROMOCJA !! – 1 dziecko 
do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju 
– GRATIS. Pobyty - min 2 noce 
BONUSY: 30% zniżki na kryty basen termalny w H. MAJ Liptovski Jan, 
30% zniżki do WELLNESS Centrum w H. TRIGAN - Strbskie Pleso, 20% 
zniżki na kręgle w H. HUTNIK - Tatranske Matliare, 30% zniżki na wstępy 
do Wellness URANIA w H. URAN – Tatrzańska Łomnica, 30% zniżki do 
AquaRelax w H. TITRIS – Tatrzańska Łomnica, 30% zniżki do WELLNESS 
EUPHORIA w H. SNP – Jasna pod Chopokom
ZIMA – min. 2 noce, min. 4 noce w okresie świąt Bożego Narodzenia i 
Wielkanocy oraz w turnusie sylwestrowym. BAL sylwestrowy oraz Wigi-
lia w cenie

Hotel „TRIGAN”*** 
STRBSKE PLESO 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TRIGAN

SLOBAN

„TRIGAN” 
CENA za 1 NOC

01.10-
12.12.22

12.12-19.12.22 
11.04-02.05.23

19-29.12.22 
05-11.04.23

29.12.22-
02.01.23

02.01-
06.03.23

06.03-
06.04.23

DOR/1,2,3/2P 385 373 535 660 457 402
DOR/DOS/2P 308 298 427 529 365 322
DZ(3-15)/2/2P 270 260 374 463 320 282

DZ(3-15)/DOS/2P 193 186 267 330 228 201
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/strbske-pleso/trigan-hotel.html
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hotel znajduje się w najpiękniejszej części Wysokich Tatr, w turystycznym 
centrum Strbskego Plesa, na wysokości 1355 m n.p.m. W pobliżu znajdują 
się, zawsze świetnie przygotowane, trasy narciarskie zjazdowe, jak rów-
nież trasy biegowe. Każdy miłośnik białego szaleństwa znajdzie coś tutaj 
dla siebie. 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2-osobowe z możliwością dostawki, po-
koje rodzinne 2+2 wszystkie z łazienkami. 
W hotelu: basen, Witalny Świat – wejście na 3 godziny 10 Eur/ os (sau-
ny suche: fińska do 100°C, sauna kanadyjska do 80°C; sauna parowa 
do 40°C - wilgotność 40-60%; solankowa kąpiel parowa do 45°C; so-
larium; wanny do masażu; basen ze sztucznym nurtem; basen chło-
dzący; studnia lodowa; tor wodny), bilard, restauracja, pizzeria, sauna, 
siłownia. 
Informacje dodatkowe: Opłata za psa: 18 Eur/ noc. Parking gratis. 
Dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS, dziecko do lat 6 na dostawce 
gratis z 2 pełnopłatnymi. Śniadania – bufet. Możliwość dokupienia 
wyżywienia: kolacja: 48,-zł/ dorosły; 24,-zł/ dziecko do 12 lat. Taksa 
klimatyczna w cenie. Obowiązkowa dopłata do Wigilii 168,-zł/ dor; 
96,-zł/ dziecko <12 lat, do balu sylwestrowego: 336,-zł/ dor, 192,-zł/ 
dziecko<12 lat. . 

Hotel „TOLIAR”*** 
STRBSKE PLESO  

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TOLIAR

SLOTOL

http://www.karpatia.pl/strbske-pleso/toliar-hotel-.html
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bezpośrednio przy Centrum Narciarskim Strbske Pleso - wyciągi na Solisko 
i Interski, a także biegowe trasy narciarskie. 
Zakwaterowanie: pokoje po remoncie 2 – osobowe z możliwością do-
stawki wszystkie z łazienką, TV SAT, radio i telefonem. W odległości ok. 
70 m za hotelem znajdują się BUNGALOWY - 2, 3 osobowe z możliwo-
ścią dostawki, z łazienką (bungalowy w standardzie turystycznym 2*). 
W hotelu: restauracja, kawiarnia, Koliba na Janowej Polance, RELAX-
CENTRUM (sauna, jacuzzi, strefa relaksu), siłownia, możliwość zamó-
wienia masaży, sala konferencyjna, bilard, tenis stołowy, korty teniso-
we, boisko sportowe, sala gimnastyczna, wypożyczalnia rowerów. 
W cenie pobytu: Relaxcentrum - 3 h / dziennie
Informacje dodatkowe: Parking strzeżony – 5 Eur/doba. Możliwość 
zabrania zwierząt domowych (do 15 kg) – 30 Eur/noc. Dziecko do lat 
6 bez łóżka gratis. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1,5 Eur.  Po-
byty min. 2 noce 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ 
OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości impre-
zy płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w przy-
padku rezygnacji
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i 
inne) – szczegółowa informacja w biurze.
OBOWIĄZKOWA DOPŁATA!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego po-
bytu będzie doliczany SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod 
Chopokom/ Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec lub
AQUAPASS wejście do AQUAPARKU Tatralandia/ Besenova (ilość nocy 
= ilość skipassów/ aquapassów). Warunkiem skorzystania jest rejestra-
cja w systemie GOPASS. Z dopłat nie można zrezygnować – ich cena 
nie jest z góry ustalona – jest zależna od wieku uczestnika/ terminu 
pobytu/ czasu dokonania rezerwacji. 

Hotel „FIS”*** 
STRBSKE PLESO 

SLOFIS

„FIS” ZIMA 
CENA za 1 NOC

30.10-
23.12.22

23-
29.12.23

29.12.22-
03.01.23

03-11.01.23 
16.02-06.04.23

11.01-
16.02.23 06-30.04.23

DOR/2/1P 269 549 793 448 356 370
DOR/DOS/1P 173 403 552 322 173 173

DZ(6-12)/DOS/1P 132 362 460 218 132 132
DOR/1/1P 415 629 1035 745 556 472

DOR/2/1P TWIN 227 508 690 402 295 257
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

FIS

http://www.karpatia.pl/strbske-pleso/fis-hotel-.html
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jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów położonych w centrum 
miejscowości. Po rekonstrukcji w 2010 roku.
Zakwaterowanie: w STUDIO 2-osobowe z możliwością 1 dostawki 
(łóżko małżeńskie + rozkładane krzesło lub sofa), z łazienką, TV, mi-
nibarem, suszarką, sejf, niektóre z balkonami. APARTAMENTY STAN-
DARD oraz APARTAMENTY DE LUX (od VI piętra wzwyż) – sypialnia 2 
osobowa + pokój dzienny z rozkładaną sofą lub krzesłem – wszystkie 
z aneksem kuchennym, łazienką, TV, minibarem, sejfem, większość z 
balkonami. 
W hotelu:  restauracja, lobby bar, letni taras, kącik zabaw dla dzieci, 
plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard, parking. Obiekt 
posiada małe WELLNESS CENTRUM (opłata 12 Eur/ osoba powyżej 
14 lat/ 2h – czynne 16.00-22.00) – fińska, parowa, infra sauna, zimne 
prysznice, relax zona przy kominku. 
Informacje dodatkowe: Możliwość dokupienia obiadokolacji 83,-zł/ 
dorosły, 60,-zł/ dziecko <12 lat. Dziecko do lat 5 bez świadczeń GRATIS, 
możliwość wynajęcia łóżeczka dla dziecka – opłata 5 Eur/ dzień. Taksa 
klimatyczna płatna na miejscu – ok 1,5 Eur/ osoba/ dzień. Pobyty min. 
2 noce

Hotel „PANORAMA RESORT”**** 
STRBSKE PLESO 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
PANORAMA

RESORT

SLOPAN

http://www.karpatia.pl/strbske-pleso/panorama-resort.html
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miejscowość położona w zachodniej części Tatr Wysokich, na wysokości 
940 m n.p.m., na miejscu wyciągi narciarskie, ok. 8 km od centrum nar-
ciarsko - turystycznego – Strbskie Pleso.

PODBANSKE



SŁO
W

ACJA

213

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

Zakwaterowanie: zakwaterowanie w pokojach 2 os. z możliwością 
wysuwanej dostawki, z łazienką, WC, TV, radio, minibar, telefon, su-
szarka do włosów, nowością w hotelu są kompletnie zrekonstruowa-
ne pokoje „KRIVAN” z TV LCD, sejfem, minibarkiem, radio, telefonem. 
Do dyspozycji gości: restauracja, dzienny bar, lobby bar, nocny bar 
z dyskoteką, pokój zabaw dla dzieci, fryzjer, automaty do gry, 25-cio 
metrowy basen, basen dziecięcy i bar, kręgielnia, bilard, 2 korty teni-
sowe, masaże, sauna, solarium, centrum fitness, sala gimnastyczna 
przystosowana do gry w koszykówkę, siatkówkę i minifutbol, 4 sale 
konferencyjne dla 200, 120, 40 i 25 osób, sejf w recepcji (bezpłatny), 
wypożyczalnia sprzętu sportowego, górskich rowerów, hulajnogi, 
kawiarnia Internetowa. Największą atrakcją hotelu jest AQUA & KIDS’ 
& SAUNA Paradise - duży basen z tryskami wodnymi, dyszami masa-
żowymi, jacuzzi dla 12 osób z widokiem na szczyt górski Krivan, zjeż-
dżalnia, infrasauna, brodzik dla dzieci z atrakcjami, SAUNOWY ŚWIAT 
jeden z najpiękniejszych na Słowacji, droga Kneipp’a. 
W cenie pobytu: wstęp na basen w godzinach 7.00-10.00, fitness 
centrum, parking strzeżony.
Informacje dodatkowe: Hotel nie przyjmuje zwierząt. Dzieci do lat 
6 bez łóżka – GRATIS, łóżeczko dla dzieci do lat 2 – opłata 45,-zł/ doba. 
Możliwość dopłaty do obiadokolacji: 81,-zł/ dorosły; 40,-zł/ dzieci 
6-12; dzieci do lat 6 obiadokolacja z zamówieniem dorosłych gratis. 
Taksa klimatyczna płatna na  miejscu ok. 1  Eur/ osoba/ dzień. Pakiety 
- informacja w biurze. Pobyty – min. 2 noce 
PAKIET „PERMON WYGODA” - 3 noclegi w pokoju standard, 2 po-
siłki dziennie, nieograniczony wstęp AQUA & KIDS’ & SAUNA Paradise 
- w dniu wyjazdu dodatkowo 1 wstęp do godziny 16:00, 1x/ okład 
borowinowy na 1 część ciała z relaksacyjnym masażem twarzy (20’) 
lub 1x masaż klasyczny (25’), kącik dziecięcy z opieką w godzinach 
15-21.00, fitness centrum, parking, WiFi w Lobby bar i w barze dzien-
nym, taksa klimatyczna. Dzieci do lat 6 gratis (bez łóżka), zniżka dla 
dzieci 6-12 lat - dzieci nie korzystają z masaży. Dodatkowe noclegi 
bez masaży.

Hotel „PERMON”**** 
PODBANSKE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PERMON

SLOPERP

http://www.karpatia.pl/podbanske/permon-grand-hotel.html
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po remoncie oddany do użytku w lipcu 2014 roku, stanowi zaplecze noc-
legowe dla H. Permon. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1-os. economy (I piętro bez balkonu) z 
rozkładaną sofą (dostawka dla 1 dorosłego lub 2 dzieci <12 lat), 1-os. 
+ rozkładana sofa, pokoje 2-os oraz SUITY 2-os. (I piętro bez balkonu) 
i APARTAMENTY 2-os. – zarówno suity jak apartamenty składają się z 
2 pomieszczeń – zamykana sypialnia 2-osobowa + pokój dzienny z 
rozkładaną sofą (dostawka dla 1 dorosłego lub 2 dzieci <12 lat). 
Do dyspozycji gości: recepcja z loby barem, restauracja, letni ze-
wnętrzny taras, WiFi w okolicach recepcji, parking przed hotelem. 
GRATIS poranne pływanie w basenie H. Permon (07.00-10.00). WELL-
NESS PIERIS – mały basen z przeciwprądem, jacuzzi, leżaki relaksacyj-
ne, infrasauna, sauna parowa (eukaliptusowa), sauna fińska, możli-
wość wykupienia zabiegów SPA m.in. masaże. 
Informacje dodatkowe: Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dziecka koszt 45.-zł/ noc. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1 
Eur/ osoba/ dzień. Pobyty minimum 2. 
PAKIET „PIERIS WYGODA” - 2 noclegi w suite lub apartamencie, 2 
posiłki dziennie, nieograniczony wstęp AQUA & KIDS’ & SAUNA Para-
dise w H. Permon (w dniu wyjazdu możliwość dokupienia 2 godzin-
nego wejścia za 10 Eur/ osoby), GRATIS wstęp do WELLNESS PIERIS (w 
dniu wyjazdu jednorazowe gratis wejście do godz. 16.00), kącik dzie-
cięcy z opieką w godzinach 15-21.00, fitness centrum, parking, WiFi.

Hotel „PIERIS” *** 
PODBANSKE

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PIERIS

SLOPIE

http://www.karpatia.pl/podbanske/pieris-hotel.html
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miejscowość położona we wschodniej części Tatr Wysokich ok. 2 km od 
Tatrzańskiej Łomnicy i ok. 25 km. od przejścia granicznego Polska-Sło-
wacja – Łysa Polana.

TATRANSKIE MATLIARE
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kompleks hotelowy złożony z 2 budynków, usytuowanych u podnóża 
Wysokich Tatr.
Zakwaterowanie: posiada pokoje 1, 2, 3 – os. z łazienkami, TV, radio i pięk-
nym widokiem na Tatry roztaczającym się z południowej strony hotelu. 
W hotelu: kryty basen, sala konferencyjna na 120 os., kawiarnia, ja-
dalnia, sala gimnastyczna, boisko sportowe, bilard, siłownia, dysko-
teka, WiFi, kręgielnia (2 tory - zniżka 40% dla Klientów hotelu), tenis 
stołowy, grill, plac zabaw dla dzieci, winda, solarium, mini golf. 
Informacje dodatkowe: Parking przy hotelu niestrzeżony – niepłat-
ny. Opłata za psa: 10 Eur / dzień, dopłata za niewykorzystane miejsce 
– 40 PLN / dzień, pokoje 1-osobowe bez dopłaty. Dzieci do lat 3 bez 
świadczeń – gratis. PROMOCJA !! – 1 dziecko do lat 8 na dostawce lub 
na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS. Pokoje w 
hotelu HUTNIK 1 [SLOHUT1] – po remoncie, pokoje w hotelu HUTNIK 
2 [SLOHUT2] – przed remontem. Pobyty min. 2 noce.
W cenie: WiFi w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 
BONUSY: 30% zniżki na kryty basen termalny w H. MAJ Liptovski 
Jan, 30% zniżki do WELLNESS Centrum w H. TRIGAN - Strbskie Pleso, 
20% zniżki na kręgle w H. HUTNIK - Tatranske Matliare, 30% zniżki na 
wstępy do Wellness URANIA w H. URAN – Tatrzańska Łomnica, 30% 
zniżki do AquaRelax w H. TITRIS – Tatrzańska Łomnica, 30% zniżki do 
WELLNESS EUPHORIA w H. SNP – Jasna pod Chopokom
ZIMA – min. 2 noce, min. 4 noce w okresie świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy oraz w turnusie sylwestrowym. BAL sylwestrowy oraz 
Wigilia w cenie. Gratis skibus do Tatrzańskiej Łomnicy. 

Hotel „HUTNIK” 
TATRANSKIE MATLIARE 

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

HUTNIK I
HUTNIK II

SLOHUT2

SLOHUT1 Pokoje po remoncie, 

Pokoje przed remontem.

„HUTNIK” I 
CENA za 1 NOC

01.10-
12.12.22

12.12-
19.12.22 

11.04-
02.05.23

19-29.12.22 
05-11.04.23

29.12.22-
02.01.23

02.01-
06.03.23

06.03-
06.04.23

DOR/1,2/2P 305 288 391 606 369 294
DOR/DOS/2P 243 230 312 485 295 235
DZ(3-15)/2/2P 213 202 273 424 258 206

DZ(3-15)/DOS/2P 152 144 196 303 185 147
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/tatranskie-matliare/hutnik-hotel-.html
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położone w odległości ok. 7 km od Starej Lubovni i ok. 25 km od przej-
ścia granicznego w Piwnicznej-Mniszku.
Warunki narciarskie: 3 wyciągi narciarskie o długości 300-900 m, trasy 
narciarskie dla początkujących i zaawansowanych narciarzy.
W miejscowości znajdują się źródła wód mineralnych – leczy się tu cho-
roby układu pokarmowego i górnych dróg oddechowych

LUBOVNIANSKIE KUPELE
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duży ośrodek mogący pomieścić jednocześnie ponad 500 osób. 
Zakwaterowanie: Pokoje 2 os. z łazienkami z możliwością dostawki. 
W hotelu: 2 restauracje hotelowe, 3 bary dzienne, kawiarnia, kryty 
basen kąpielowy (dodatkowo płatny), sauna, masaże wodne i ręczne, 
zabiegi relaksacyjne. Hotel przystosowany do przyjmowania gości 
na wózkach inwalidzkich. 
Informacje dodatkowe: Parking przy hotelu niestrzeżony – niepłat-
ny. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – gratis. Opłata za niewykorzystane 
miejsce oraz za pokój 1-osobowy – 80 PLN/ pobyt, opłata za psa 10 
Eur / dzień. PROMOCJA !! – 1 dziecko do lat 8 na dostawce lub na 
wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS. 
W cenie pobytu: kącik zabaw dla dzieci, boisko sportowe (tenis, siat-
kówka, koszykówka, minifutbol), tenis stołowy, elektroniczne „rzut-
ki”, WiFi w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Pobyty min. 2 noce.
BONUSY: 30% zniżki na kryty basen termalny w H. MAJ Liptovski 
Jan, 30% zniżki do WELLNESS Centrum w H. TRIGAN - Strbskie Pleso, 
20% zniżki na kręgle w H. HUTNIK - Tatranske Matliare, 30% zniżki na 
wstępy do Wellness URANIA w H. URAN – Tatrzańska Łomnica, 30% 
zniżki do AquaRelax w H. TITRIS – Tatrzańska Łomnica, 30% zniżki do 
WELLNESS EUPHORIA w H. SNP – Jasna pod Chopokom
ZIMA – min. 2 noce, min. 4 noce w okresie świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy oraz w turnusie sylwestrowym. BAL sylwestrowy oraz 
Wigilia w cenie. Obiadokolacja serwowana.

Hotel „LUBOVNA”** 
LUBOVNIANSKIE KUPELE 

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
LUBOVNA

SLOLUB

„LUBOVNA”  
CENA za 1 NOC 01.10-12.12.22

12.12-19.12.22 
06.03-06.04.23 
11.04-02.05.23

02.01-06.03.23

DOR/2/2P 254 258 276
DOR/DOS/2P 204 207 221
DZ(3-15)/2/2P 178 181 194

DZ(3-15)/DOS/2P 128 129 139
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/lubovnianskie-kupele/lubovna-hotel.html
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leżą u podnóży Magury Spiskiej w odległości ok. 30 km od przejścia gra-
nicznego Piwniczna–Mniszek.
Leczy się tu: choroby onkologiczne, układu krążenia, nie gruźlicze cho-
roby dróg oddechowych, choroby narządów ruchu, choroby umysłowe, 
choroby kobiece i choroby zawodowe. Zabiegi: masaż podwodny, bicze 
szkockie, kąpiel wirowa, kąpiel hipertermiczna siedząca, basen reha-
bilitacyjny, kąpiel zmienna. Leczenie fizykalne: ultradźwięk, diatermia, 
prądy diadynamiczne, wanna galwaniczna, jonoforeza, solux, okłady 
z parafiny, inhalacje, sauna, masaż klasyczny. Gimnastyka lecznicza: 
indywidualna lub grupowa, ćwiczenia kondycyjne, rozluźniające, ćwi-
czenia kręgosłupa i ćwiczenia na stawy biodrowe. Basen termalny przy 
Grand Hotelu „STRAND”
UWAGA !!! Doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa – 8 wycią-
gów narciarskich, sztucznie śnieżone i oświetlane stoki – dobre dla po-
czątkujących i zaawansowanych narciarzy.

WYŻNE RUŻBACHY
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położony na terenie uzdrowiska w bezpośrednim sąsiedztwie 
otwartego kąpieliska (basen termalny przeszklony), połączony 
tunelem z budynkiem bazy zabiegowej. 
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV, radio, 
telefon oraz apartamenty (2+1; 2+2) z możliwością dostawki. 
Wyżywienie – szwedzki stół. 
W obiekcie: restauracja, lobby bar, 2 sale konferencyjne (40 
i 50 miejsc), bar nocny, bezpośrednie wejście z hotelu na wy-
dzieloną część basenu termalnego o temp. 36 st. C. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS, 
łóżeczko dla dziecka – 19,-zł/doba.  Taksa klimatyczna płatna na 
miejscu ok. 1 Eur/ os/ dzień, parking strzeżony ok 2 Eur/ dzień. Po-
byty min. 2 noce.
W cenie pobytu: wolny wstęp na kryty basen termalny, do Ther-
mal Wellness (sauna parowa, sauna fińska - sucha, jacuzzi, fińskie 
wiadro, basen chłodzący, prysznice masażowe, solarium, relax 
zona).

SYLWESTER – 4 noce 29.12.22-02.01.23; 3 noce 29.12.22-01.01.23, 
2 posiłki, BAL sylwestrowy,
1x/dzień pobyt zabieg leczniczy dla dorosłego, wolny wstęp na 
basen termalny i wellness. 

GRAND HOTEL „STRAND” **** 
WYŻNE RUŻBACHY 

„TRAVERTIN” 
WYŻNE RUŻBACHY 

połączone ze sobą 2 budynki. 
Zakwaterowanie: Pokoje 2 os. z łazienkami niektóre z 
możliwością dostawki, TV, radio, telefonem. 
W obiekcie: sala TV, gabinet lekarski. 
Informacje dodatkowe: Wyżywienie w restauracji 
„BIAŁY DOM”. Dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS, 
łóżeczko dla dziecka – 19,-zł /doba, dzieci 4-15 lat śpią-
ce na normalnym łóżku zniżka 30% (dotyczy pakietów). 
Możliwość dokupienia obiadokolacji 60,-zł/os.dor./dzień, 
42,-zł/dzień/ dzieci <15 , obiadu 37,-zł/ os.dor./dzień, 26,-
zł/ dzień/ dzieci <15 lub w restauracji „BIAŁY DOM” obiad/ 
obiadokolacja 28,-zł/os.dor./dzień, 20,-zł/ dzień/ dzieci 
<15. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 0,50 Eur/ os/ 
dzień, opłata za parking monitorowany ok. 2 Eur/ doba. 
W cenie pobytu 1h/ dzień wstęp do Witalnego Świata 
lub na basen w budynku Balneoterapia. Pobyty min. 2 
noce 

piętrowe, kameralne budynki o zabudowie pawilonowej. 
Zakwaterowanie: Pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV 
oraz możliwością dostawki (zalecane dla dzieci). 
Apartamenty - 2 pomieszczenia - sypialnia + pokój 
dzienny - 2 osobowe z możliwością 2 dostawek. 
Informacje dodatkowe: Wyżywienie w restauracji „BIAŁY 
DOM” odległość 60 m. Dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRA-
TIS, łóżeczko dla dziecka – 19,-zł /doba, dzieci 4-15 lat śpią-
ce na normalnym łóżku zniżka 30% (dotyczy pakietów). 
Możliwość dokupienia obiadokolacji 60,-zł/os.dor./dzień, 
42,-zł/dzień/ dzieci <15 , obiadu 37,-zł/ os.dor./dzień, 26,-
zł/ dzień/ dzieci <15 lub w restauracji „BIAŁY DOM” obiad/ 
obiadokolacja 28,-zł/os.dor./dzień, 20,-zł/ dzień/ dzieci <15. 
Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 0,50 Eur/ os/ dzień. 
Opłata za parking monitorowany ok. 2 Eur/ doba. 
W cenie pobytu 1h/ dzień wstęp do Witalnego Świata lub 
na basen w budynku Balneoterapia. Pobyty min 2 noce 

„SZWAJCARSKIE DOMKI” 
WYŻNE RUŻBACHY 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
TRAVERTIN 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SZWAJCARSKIE
DOMKI

SLOSTR SLOTRAV1 SLOSZW

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

STRAND

„STRAND” 
SYLWESTER

29.12.22-
02.01.23 

4 noce

29.12.22-
01.01.23 

3 noce

DOR/2/2P 2354 1907
DOR/APT2/2P 2622 2086
DOR/APT3/2P 2479 1978

DOR/1/2P 2622 2086
DZ(4-15)/DOS/APT/2P 1074 805
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/wyzne-ruzbachy/strand-spa-grand-hotel--.html
http://www.karpatia.pl/wyzne-ruzbachy/travertin-.html
http://www.karpatia.pl/wyzne-ruzbachy/szwajcarskie-domki1.html
http://www.karpatia.pl/wyzne-ruzbachy/strand-spa-grand-hotel--.html
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najwyższe szczyty Niskich Tatr to Dumbier (2043 m. n. p. m.) oraz Chopok 
(2024) co stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych 
a w szczególności narciarstwa.
Najpopularniejsze narciarskie rejony Niskich Tatr to Jasna, Bystra -Tale i 
Jańska Dolina, oferujące łagodne trasy narciarskie częściowo sztucznie 
śnieżone, a trasy dla bardziej wymagających narciarzy można znaleźć 
na zboczach Chopoka.
SKI JASNA: trasy zjazdowe ilość/długość: 29/35 km, ilość wyciągów/
kolejek linowych: 18/7, wysokość nad poziomem morza: 900-2004 m 
n.p.m., przepustowość: 22935 osób/godz.
Największą atrakcją regionu są udostępnione do zwiedzania Jaskinia 
Wolności i Lodowa należące do systemów Jaskiń Demianowskich 

JASNA POD CHOPOKIEM
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obiekt po remoncie położony w rejonie Demianowskiej Doliny, u stóp 
Chopoka. 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2 os. z możliwością dostawki z TV, radio 
i balkonem oraz pokoje rodzinne i apartamenty. 
W hotelu: kawiarnia, restauracja, sauna, bilard, plac i pokój zabaw 
dla dzieci, sala konferencyjna na 100 os., winda, drink bar, miejsce 
na ognisko, wypożyczalnia rowerów, kantor, pokój wypoczynkowy z 
panoramicznym widokiem na Chopok. Wellness EUPHORIA – besen 
relaksacyjny z hydromasażami, Whirpool, brodzik dla dzieci, sauny 
(parowa, infrasauna, sucha), basen chłodzący, kąpiel Kneipp’a, wanna 
z hydromasażem - wstęp ok. 12 Eur/ osoba/ 2 h. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń – gratis. Do-
płata za niewykorzystane miejsce – 40 PLN / dzień, pokoje 1-osobo-
we bez dopłaty. Możliwość pobytu z psem – opłata 15 Eur/ dzień. 
PROMOCJA !! – 1 dziecko do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spa-
niu z 2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS. 
W cenie: WiFi. 
BONUSY: 30% zniżki na kryty basen termalny w H. MAJ Liptovski 
Jan, 30% zniżki do WELLNESS Centrum w H. TRIGAN - Strbskie Pleso, 
20% zniżki na kręgle w H. HUTNIK - Tatranske Matliare, 30% zniżki na 
wstępy do Wellness URANIA w H. URAN – Tatrzańska Łomnica, 30% 
zniżki do AquaRelax w H. TITRIS – Tatrzańska Łomnica, 30% zniżki do 
WELLNESS EUPHORIA w H. SNP – Jasna pod Chopokom
ZIMA – min. 3 noce, min. 4 noce w okresie świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy oraz w turnusie sylwestrowym. BAL sylwestrowy oraz 
Wigilia w cenie.

Hotel „SNP”*** 
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SNP

SLOSNP

 „SNP” 
CENA za 1 NOC

01.10-
12.12.22

12.12-19.12.22 
11.04-02.05.23

19-29.12.22 
05-11.04.23

29.12.22-
02.01.23

02.01-
06.03.23

06.03-
06.04.23

DOR/1,2/2P 342 426 571 738 600 516
DOR/DOS/2P 273 341 456 590 480 413

DZ(3-15)/2/2P 239 298 399 517 420 362
DZ(3-15)/DOS/2P 171 213 285 369 300 258
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/snp-hotel-.html
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leży w rejonie Demianowskiej Doliny, u stóp Chopoka - znany szczyt w 
Niskich Tatrach. Zakwaterowanie: pokoje 2 os. z łazienkami i możliwo-
ścią dostawki. 
W hotelu: kawiarnia, jadalnia, sauna, bilard, siłownia, dyskoteka, sala 
konferencyjna na 200 os., regionalna „Izba Słowacka” z kominkiem, 
solarium, sala TV, winda, drink bar. 
Informacje dodatkowe: WiFi gratis. Parking przy hotelu niestrzeżo-
ny – niepłatny. Dzieci do lat 3 – gratis. Opłata za psa 10 Eur / dzień, 
dopłata za niewykorzystane miejsce – 40 PLN / dzień. UWAGA PRO-
MOCJA !! – 1 dziecko do lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 
2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS. Turnusy min. 2 noce
BONUSY: 30% zniżki na kryty basen termalny w H. MAJ Liptovski Jan, 
30% zniżki do WELLNESS Centrum w H. TRIGAN - Strbskie Pleso, 20% 
zniżki na kręgle w H. HUTNIK - Tatranske Matliare, 30% zniżki na wstę-
py do Wellness URANIA w H. URAN – Tatrzańska Łomnica, 30% zniżki 
do AquaRelax w H. TITRIS – Tatrzańska Łomnica, 30% zniżki do WELL-
NESS EUPHORIA w H. SNP – Jasna pod Chopokom
LATO – hotel nieczynny
ZIMA – min. 2 noce, min. 4 noce w okresie Wielkanocy oraz w turnu-
sie sylwestrowym. BAL sylwestrowy w cenie. 

Hotel „MARMOT”** 
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
MARMOT

SLOJAS

„MARMOT”
29.12.22-
02.01.23 

min. 4 noce
02.01-06.03.23 06.03-

06.04.23

DOR/2/2P 498 355 282
DOR/DOS/2P 399 284 226

DZ(3-15)/2/2P 349 248 198
DZ(3-15)/DOS/2P 249 178 142
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/marmot-hotel.html
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SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DRUŻBA

Ski & Wellness Residence „DRUŻBA” ****

położony 20 m od trasy narciarskiej Biela Put, między stacjami wyciągów 
Jasna i Otupne. 
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki, pokoje 
2-osobowe superior z możliwością 2 dostawek (LUX), ((E) economy – po-
koje w standardzie 3*), pokoje rodzinne (FAM) 2-osobowe z możliwością 2 
dostawek, prysznic, WC, telefon, TV Sat, na części 4* możliwość zakwatero-
wania w 4-osobowych apartamentach z możliwością 1 dostawki, 2-pozio-
mowych apartamentach 2, 3-osobowych z dostawką, ok. 50 m od głów-
nego budynku znajdują się 4-osobowe (2 sypialnie) apartamenty LUX z 
kominkiem i możliwością 2 dostawek, z łazienką i aneksem kuchennym ( 
tu możliwość zabrania psa – 30 Eur/ noc); każda jednostka mieszkalna jest 
wyposażona w minibar, sejf, szlafroki, suszarkę do włosów. 
W hotelu: recepcja z kawiarnią i salonikiem dla palaczy, większa re-
stauracja, bar z kominkiem, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego (w 
zimie), serwis narciarski (w zimie), parking przy hotelu, garaże, pokój 
zabaw dla dzieci, usługi kosmetyczne (manicure, pedicure, fryzjer), 
Internet WIFI. Wellness Centrum - 25 m basen, brodzik dla dzieci ze 
zjeżdżalnią, masaże wodne, tepidarium, sauny – nowość w części 
wellness „Four Seasons” 3 nowe sauny – Turecka Oaza, Tatrzańska Siła 
i Sauna Północna. Znajdują się tu również 3 baseniki z kontrastowymi 
kąpielami o różnych temperaturach: 12,5°C, 22°C, 32°C – oraz leżaki 
do odpoczynku. Strefa dla dzieci - basen dla dzieci o długości 7,5 me-
tra i temperaturze wody 31°C, miejsce do gier wodnych i zabaw dla 
dzieci w różnych kategoriach wiekowych, narysowane na ścianach 
bajkowe postacie, pływające piłki i zabawki w basenie, do dyspozycji 
są też koła i nadmuchiwane rękawki dla dzieci do pływania. 
W cenie pobytu: śniadanie, basen gratis dla gości w godzinach 7.30-
10.00. 
Informacje dodatkowe: taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1 
Eur/ os/ dzień. Możliwość dokupienia obiadokolacji – 102,-zł/ dorosły, 
69,-zł/ dziecko (2-12 lat), Wellness – 12 Eur/ dorosły/ 3 godziny; 9 Eur/ 
dziecko<12, dopłata za balkon 5 Eur/ pokój/ dzień.  Opłata za łóżecz-
ko dziecięce 7 Eur/ dzień. 
Dziecko (jedno) do lat 6 z 2 dorosłymi – gratis na dostawce lub na 
wspólnym spaniu - dot. pobytów ze śniadaniem. Informacje dot. re-
zerwacji: płatność 80% po potwierdzeniu rezerwacji, jeżeli pobyt za-
czyna się za mniej niż 30 dni – płatność 100%

JASNA POD CHOPOKIEM
 

SLODRU

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/druzba-ski-and-wellness-residence.html
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położony ok. 250 m od stacji kolejki linowej Otupne, w centrum ośrodka 
Jasna, przy obiekcie (50m) dolna stacja 8 osobowej gondoli. 
Zakwaterowanie: Pokoje 2 osobowe z łazienkami i możliwością do-
stawki, pokoje LUX (2 i 3 piętro za dopłatą) po generalnym remoncie 
w 2011 roku - w górskim stylu - wszystkie z  TV sat, lodówką, radio, 
minibarem, telefonem, suszarką do włosów. 
W hotelu: restauracja, 2 bary, nocny bar, sala konferencyjna, Słowacka Izba, 
tenis stołowy, bilard, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i szkoła narciarska, 
sklep ze sprzętem sportowym, sklep z pamiątkami, podziemne garaże dla 20 
aut (10 Eur/ noc), WELLNESS CENTRUM dla gości hotelowych gratis 3h/ dzień 
(kryty basen, sauna fińska, sauna solna, sauna z aromaterapią, strefa relaksu,  2 
zewnętrzne jacuzzi + 2 zewnętrzne fińskie sauny oraz infrasauna), dodatkowo 
płatne masaże, centrum kosmetyczne, manicure, pedicure, parking strzeżony. 
Informacje dodatkowe: Opłata za psa – 15 Eur/dzień. Taksa klima-
tyczna płatna na miejscu ok 1 Eur.  Pobyty 7 nocy - minimum 2. Dzieci 
do lat 6 bez łóżka GRATIS. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i 
inne) – szczegółowa informacja w biurze.
OBOWIĄZKOWA DOPŁATA!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego pobytu 
będzie doliczany SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod Chopokom/ 
Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec lub AQUAPASS wej-
ście do AQUAPARKU Tatralandia/ Besenova (ilość nocy = ilość skipassów/ 
aquapassów). Warunkiem skorzystania jest rejestracja w systemie GOPASS. 
Z dopłat nie można zrezygnować – ich cena nie jest z góry ustalona – jest 
zależna od wieku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu dokonania rezerwacji. 
OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości imprezy płat-
ne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w przypadku rezygnacji

WELLNESS HOTEL „GRAND”**** JASNA 
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GRAND JASNA

SLOGRAJ

„GRAND” ZIMA 
CENA za 1 NOC

30.10-
23.12.22 23-29.12.22 29.12.22-

03.01.23 03-11.01.23 11.01-
16.02.23

16.02-
06.04.23

06-
30.04.23

DOR/2/1P 329 402 1026 760 509 542 420
DOR/DOS/1P 263 263 347 347 263 347 347

DZ(6-12)/DOS/1P 187 187 271 271 187 271 271
DOR/1/1P 535 565 1330 1140 883 1028 777

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/grand-jasna-wellness-hotel.html
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luksusowy hotel położony w Demianovskiej Dolinie na początku Jasnej 
– jednego z najczęściej odwiedzanych ośrodków turystycznych na Sło-
wacji. Wysoki standard usług i obsługi, nowoczesny wygląd zaspokoi 
potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów. 
Zakwaterowanie: w pokojach 2-osobowych z możliwością dostawki 
(rozkładany wypoczynek - możliwość spania 2osób = opłata jak za 2 
dostawki), w pokojach rodzinnych (2 osobne pokoje z 4 lub 5 łóżkami), 
pokoje DE LUX 2 i 4 osobowe (2 pokoje i 2 łazienki) z kominkiem, wszyst-
kie z łazienką, minibar, sejf, zabudowany balkon, suszarka do włosów, 
TV, telefon, WIFI, czajnik, kawa i herbata w pokoju, szlafrok, pantofle. Od 
grudnia 2014 nowe pokoje PRASLICKA 2-osobowe (DE), 3-osobowe (TE) 
z możliwością 1 dostawki wszystkie z łazienkami, bez balkonu. 
Do dyspozycji gości: restauracja, relaks bar, kręgielnia z 3 torami, 
bilard, piłkarzyki, airhockey,  parking monitorowany, WELLNESS 
CENTRUM PLESNIVEC – wstęp dla gości hotelowych GRATIS – basen 
pływacki (15 x 7,5 m), mały brodzik dla dzieci, jacuzzi, sauny (fińska, 
ziołowa, parowa, infra), aromatyczna „kąpiel parowa” z możliwością 
różnych ziołowych inhalacji, lodowa jaskinia, zewnętrzne jacuzzi na 
tarasie, kąpiel Kneipp’a, tepidarium, siłownia. Za dodatkową opłatą 
w hotelu można skorzystać z masaży, kuracji oczyszczających, okła-
dów leczniczych. Na V piętrze nowej części kongresowej WELLNESS 
CENTRUM PRASLICKA (dla osób powyżej 16 roku życia) – basen (20x8 
m, głęboki na 1,5 m), wewnętrzne jacuzzi (temp. wody 33-35 st. C), 
basen chłodzący, kąpiel Kneipp’a, strefa relaksu, sauna fińska, infra-
sauna, biosauna, sauna ziołowa, aromatyczna kąpiel parowa.
Informacje dodatkowe: GRATIS dla gości hotelowych: Internet 
wi-fi, parking, przechowalnia nart, Skibus do Jasnej – gratis (zima). 
Udogodnienia dla DZIECI ! pokój zabaw dla dzieci, foteliki i stoliki 
dla dzieci, szlafroki, wanienki, łóżeczka (3 Eur/ noc), specjalne menu. 
Możliwość pobytu z małym psem – opłata 25 Eur/ noc. Możliwość 
dokupienia obiadokolacji: 88,-zł/ dorosły; 42,-zł/ dziecko (5-12 lat), 
23,-zł/ dziecko (2-5 lat). Możliwość zabrania psa – 25 Eur/ noc. Taksa 
klimatyczna płatna na miejscu 1 Eur/ os/ dzień, parking w cenie. Dzie-
ci do lat 2 bez łóżka GRATIS. 

„WELLNESS HOTEL CHOPOK” ****
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

CHOPOK

SLOCHO

„CHOPOK” ZIMA 
CENA za 1 NOC

09.01-
26.02.22 

min. 5 
nocy

26.02-
06.03.22 

min. 5 
nocy

06.03-
14.0422 
19.04-

30.06.22

14-
19.04.22 

min. 4 
noce

30.06-
31.07.22 

min. 3 
noce

31.07-
04.09.22 

min. 3 
noce

04.09-
27.10.22 

02.11-
21.12.22

DOR/2/1P 457 482 352 508 377 403 352
DOR/DOS/1P 261 261 261 261 261 261 261

DZ(5-12)/DOS/1P 235 235 235 235 235 235 235
DZ(2-5)/DOS/1P 222 222 222 222 222 222 222
DOR/2/1P (DE) 431 428 325 454 352 377 326
DOR/3/1P (TE) 427 444 351 461 368 473 421

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/chopok-wellness-hotel.html
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położony w Demianowskiej Dolinie – ok. 6 km od Liptovskiego Mikula-
sza i Jasnej pod Chopokiem – jednego z najlepszych SKI centr na Słowa-
cji. Architektonicznie obiekt to połączenie drewna, kamienia i miedzi, w 
2014 roku otrzymał certyfikat „FENG SHUI ZEN HOTEL”. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1, 2-osobowych z możliwością do-
stawki, z łazienką, TV oraz różnych apartamentach za dopłatą (od 
92,-zł/ apartament/ noc). 
W hotelu: restauracja, lobby bar z kominkiem przy recepcji, letni taras, 
parking, kącik dla dzieci, WiFi, wypożyczalnia sprzętu sportowego,  Well-
ness Centrum (sauny fińska i parowa, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne, 
strefa relaksu) – dla gości hotelowych 3h/ dzień GRATIS wstęp. Istnieje 
możliwość dokupienia masaży oraz wielu zabiegów kosmetycznych. 
Informacje dodatkowe: Hotel ADULT FRIENDLY – brak zniżek dla dzie-
ci. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1 Eur. Pobyty min. 2 noce 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadoko-
lacją, pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość 
nocy i inne) – szczegółowa informacja w biurze.
OBOWIĄZKOWA DOPŁATA!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego po-
bytu będzie doliczany SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod 
Chopokom/ Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec lub
AQUAPASS wejście do AQUAPARKU Tatralandia/ Besenova (ilość 
nocy = ilość skipassów/ aquapassów). Warunkiem skorzystania jest 
rejestracja w systemie GOPASS. Z dopłat nie można zrezygnować – 
ich cena nie jest z góry ustalona – jest zależna od wieku uczestnika/ 
terminu pobytu/ czasu dokonania rezerwacji. 
OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości im-
prezy płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w 
przypadku rezygnacji

Hotel „TRI STUDNICKY”***+ 
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TRI STUDNICKY

SLOTRIS

„TRI STUDNICKY” 
ZIMA 

CENA za 1 NOC

30.10-
23.12.22

23-
29.12.22

29.12.22-
03.01.23

03-
11.01.23

11.01-
06.04.23

06-
30.04.23

DOR/2/1P 369 550 947 793 626 526
DOR/DOS/1P 263 263 347 347 263 347

DOR/1/1P 603 785 1459 937 815 906
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/tri-studnicky-hotel.html 
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górski hotel położony na południowej stronie góry Chopok na wysokości 
1213 m n.p.m., w 2013 roku przeszedł rekonstrukcje (restauracja, wellness), 
pokoje częściowo po remoncie. Bezpośrednio przy hotelu znajduje się dolna 
stacja kolejki krzesełkowej Srdiecko - Kosodrevina i końcowa stacja wyciągu 
narciarskiego Krupova – Srdiecko. Przy hotelu znajduje się wypożyczalnie 
sprzętu narciarskiego oraz sklep. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1, 2-osobowych z możliwością dostawki 
oraz pokojach rodzinnych (łóżko małżeńskie i łóżko piętrowe jako do-
stawka dla 2 osób – dopłata 92,-zł / noc/ pokój) – pokoje po częściowym 
remoncie, wszystkie z łazienką, TV. 
W hotelu: restauracja hotelowa, SKI Longue Bar, przechowalnia sprzętu nar-
ciarskiego, kącik dziecięcy, Wi-Fi gratis, parking, Wellness Centrum – sauna pa-
rowa, Infra sauna, fińska sauna, prysznice chłodzące, strefa relaksu, zewnętrzne 
jacuzzi, możliwość dokupienia masaży, okładów (borowinowych, miodowych). 
Informacje dodatkowe: GRATIS 3 godziny/ dzień wstęp do Wellness 
Centrum dla gości hotelowych. Dziecko do lat 6 bez łóżka gratis. Taksa 
klimatyczna płatna na miejscu ok 1 Eur. Pobyty min. 2 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i inne) 
– szczegółowa informacja w biurze.
OBOWIĄZKOWA DOPŁATA!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego pobytu 
będzie doliczany SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod Chopokom/ 
Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec lub
AQUAPASS wejście do AQUAPARKU Tatralandia/ Besenova (ilość nocy = 
ilość skipassów/ aquapassów). Warunkiem skorzystania jest rejestracja w 
systemie GOPASS. Z dopłat nie można zrezygnować – ich cena nie jest z 
góry ustalona – jest zależna od wieku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu 
dokonania rezerwacji. 
OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości imprezy 
płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w przypadku 
rezygnacji

Hotel „SRDIECKO” *** 
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
SRDIECKO

SLOSRD

„SRDIECKO”  ZIMA 
CENA za 1 NOC 11.01-16.02.23 03-11.01.23 

16.02-11.03.23 11.03-30.04.23

DOR/2/2P 531 446 393
DOR/DOS/2P 288 288 288

DZ(6-12)/DOS/2P 205 205 205
DOR/1/2P 806 739 672

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/srdiecko-hotel.html
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SLOCHA
apartamenty (łącznie 18) położone tuż przy wyciągach SKI Zahradky. Skła-
dają się z budynku głównego, w którym znajduje się centralna recepcja, 
wellness oraz apartamenty, do kompleksu należą też wolno stojące luksu-
sowe CHATKI, w których znajdują się po 2 odrębne apartamenty (można je 
połączyć wewnętrznymi drzwiami), wellness oraz budynek apartamentowy. 
Zakwaterowanie: w przepięknych 2-poziomowych APARTAMENTACH 
(standard) – na piętrze znajdują się 2 sypialnie 2-osobowe, łazienka, na 
parterze znajduje się pokój wypoczynkowy z rozkładaną sofą (dostaw-
ka dla 1 dorosłego lub 2 dzieci), kominkiem (drewno - zestaw startowy 
gratis), balkonem, TV, w pełni wyposażonym aneksem kuchennym, 
WiFi, szlafrok, pantofle. Apartamenty (de Lux) – apartamenty umiesz-
czone w budynkach z własnym wellnessem (za dopłatą). 
Informacje dodatkowe: W każdym budynku znajduje się przechowal-
nia sprzętu narciarskiego. Śniadanie w cenie pobytu – przynoszone do 
apartamentu. WELLNESS – 2h/ dzień GRATIS – fińska sauna, relax zona, 
w niektórych jacuzzi lub infrasauna, na miejscu można zarezerwować 
i wykupić masaże. Dzieci do lat 6 bez łóżka GRATIS. Opłata za psa – 15 
Eur/dzień. Miejsce parkingowe przy apartamentach. Taksa klimatyczna 
płatna na miejscu ok 1 Eur/ os/ dzień. Pobyty minimum 2 noce. PODANE 
CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień 
dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i 
inne) – szczegółowa informacja w biurze.
OBOWIĄZKOWA DOPŁATA!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego po-
bytu będzie doliczany SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod 
Chopokom/ Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec lub
AQUAPASS wejście do AQUAPARKU Tatralandia/ Besenova (ilość nocy 
= ilość skipassów/ aquapassów). Warunkiem skorzystania jest reje-
stracja w systemie GOPASS. Z dopłat nie można zrezygnować – ich 
cena nie jest z góry ustalona – jest zależna od wieku uczestnika/ ter-
minu pobytu/ czasu dokonania rezerwacji. 
OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości im-
prezy płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w 
przypadku rezygnacji

„CHALETS JASNA DE LUXE”****  
            ZAHRADKY
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ZIMA „CHALETS 
JASNA DE LUXE” 

Zahradky 
CENA za 1 NOC

30.10-
23.12.22

23-
29.12.22

29.12.22-
03.01.23 03-11.01.23 11.01-

06.04.23
06-

30.04.23

APT/2,4/0P 800 2053 3090 2643 1930 1503
DOR/DOS/APT4/0P 261 261 332 332 332 261

DZ(6-12)/DOS//
APT4/0P 179 179 259 259 259 179

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/chalets-jasna-de-luxe.html
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budynki apartamentowe położone w Demianowskiej Dolinie, w odległości 
ok 11 km od Jasnej Pod Chopokom, przystanek skibus znajduje się w odle-
głości ok. 60 m od obiektu (tylko w sezonie zimowym). 
Zakwaterowanie w STUDIO (jedno pomieszczenie) 2-3 osobowych, 
studio 4-osobowe (dla 2 dorosłych i 2 dzieci - może być łożko piętro-
we), APARTAMENTY 2-3 osobowy, 4-osobowe, APARTAMENTY LUX – 2 
sypialnie 2-osobowe + pokój dzienny z rozkładaną wersalką na 2 osób, 
wszystkie studia i apartamenty z aneksem kuchennym – w pełni wypo-
sażonym, łazienką, LCD TV. Każdy apartament posiada własny balkon lub 
taras z kompletem wypoczynkowym. 
Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia, przechowalnia nart, grille z 
miejscem do siedzenia, wypożyczalnia sprzętu sportowego, duży PLAC 
ZABAW dla dzieci, mini park linowy, trampoliny, mini boisko do piłki noż-
nej, piaskownica i wiele innych atrakcji. WELLNESS & SPA – sauna fińska, 
jacuzzi, sauna ziołowa, strefa relaksu, prysznice chłodzące lub zewnętrz-
ny taras, możliwość masaży.
Informacje dodatkowe: Dziecko do lat 6 bez łóżka GRATIS. Możliwość 
dokupienia śniadania 41,-zł/ dorosły/ dziecko od 4 lat. Możliwość zaku-
pienia skipassów na recepcji obiektu. Zakaz pobytu z psem. Taksa klima-
tyczna płatna na miejscu ok. 1 Eur/ osoba/ dzień 

APARTMENTY „HILSON”
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

HILSON

SLOHILS

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/hilson-apartamenty.html
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2 budynki apartamentowe (nie połączone) położone przy wjeździe do 
Demianowskiej Doliny, w odległości ok 3 km od Liptovskiego Mikulasza i 
ok. 10 km do Jasnej pod Chopokom. 
Zakwaterowanie: POKOJE 2-4 osobowe - łożko małżeńskie + rozkła-
dany wypoczynek, z łazienką, TV Sat; APARTAMENTY LUX 3-4 osobo-
we sypialnia 2-osobowa + pokój dzienny z rozkładanym wypoczyn-
kiem z łazienką, TV Sat, mały aneks kuchenny, lodówka – mogą być 
poziomowe.
W obiekcie: restauracja z tarasem, kawiarnia, kącik dziecięcy, salka 
konferencyjna, bilard, tenis stołowy, małe wellness centrum (jacuzzi i 
4 rodzaje saun) – dodatkowo płatne, przechowalnia nart. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 5 bez łóżka GRATIS, śniadanie 
w cenie, wypożyczenie łożeczka dla dziecka 5 EUR/ pobyt.  Po wcze-
śniejszym zapytaniu można zabrać psa – opłata na miejscu 5 Eur/ noc. 
Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1,5 Eur/ osoba dzień. Poby-
ty minimum 2 noce, święta min 4 noce, sylwester min. 5 nocy. BAL 
sylwestrowy płatny dodatkowo 240,-zł/ dorosły, 130,-zł/ dziecko 5-12 
lat; Wigilia nieobowiązkowa 144,-zł/ dorosły, 72,-zł/ dziecko 5-12 lat.

APARTAMENTY „VIA JASNA” 
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SLOVIA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
VIA JASNA

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/via-jasna-apartamenty.html
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położony w Demianowskiej Dolinie, w odległości ok. 5 km od Jasnej pod 
Chopokom. 
Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z możliwością 1-2 dosta-
wek, wszystkie z łazienkami, suszarka do włosów, TV, niektóre z bal-
konami, WiFi, szlafrok, kapcie. 
Do dyspozycji gości: restauracja, lobby bar, retro bar, przechowala-
nia sprzętu narciarskiego, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, wy-
pożyczalnia rowerów, siłownia w 2018 r., Wellness Centrum – basen 
relaksacyjny z atrakcjami, sanarium, fińska sauna, sauna parowa, zim-
ny prysznic, oxygenoterapia, jacuzzi z morską wodą, możliwość do-
kupienia różnych mazaży i zabiegów. 
W cenie: SKI bus w sezonie zimowym do SKI Jasna – Lucky, Jasna 
pod Chopokom, WiFi, parking – system kamerowy, Wellness 1x/ 3h/ 
dzień/ osoba. 
Informacje dodatkowe: taksa klimatyczna płatna na miejscu 1 Eur/ 
osoba/ dzień, pobyt z psem 10 Eur/ dzień, garaż 5 Eur/ auto/ noc. In-
formacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS. Możliwość 
dokupienia obiadokolacji - 37,-zł/ dorosły, 18,-zł dziecko 3-12 lat. 
Obowiązkowa dopłata do śniadania wielkanocnego – 161,-zł/ doro-
sły, 115,-zł/ dziecko 3-12 lat. 
Minimum pobytu 2, 3 noce, 

Hotel „REPISKA”*** 
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

REPISKA

SLOREP

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/repiska-hotel.html
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nowy obiekt położony blisko dolnej stacji kolejki kabinowej na Otupne. 
Zakwaterowanie: w pokojach 2-osobowych de luxe z możliwością do-
stawki, wszystkie z łazienką, minibarem, TV Sat, szlafrok, sejf, suszarka do 
włosów, WiFi, apartamenty za dopłatą. 
W hotelu: restauracja, lobby z kominkiem, wypożyczalnia sprzętu spor-
towego, przechowalnia sprzętu narciarskiego, małe WELLNESS & SPA z 
basenem, jacuzzi, infra, fińską i parową sauną, strefa relaksu, basen chło-
dzący – gratis dla gości 3h/ dzień, parking. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc 
na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUAL-
NĄ CENĘ * 
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i inne) 
– szczegółowa informacja w biurze.
OBOWIĄZKOWA DOPŁATA!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego pobytu 
będzie doliczany SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod Chopokom/ 
Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec lub
AQUAPASS wejście do AQUAPARKU Tatralandia/ Besenova (ilość nocy = 
ilość skipassów/ aquapassów). Warunkiem skorzystania jest rejestracja w 
systemie GOPASS. Z dopłat nie można zrezygnować – ich cena nie jest z 
góry ustalona – jest zależna od wieku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu 
dokonania rezerwacji. 
OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości imprezy 
płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w przypadku 
rezygnacji

Hotel „POSTA” ****  
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

POSTA

SLOPOS

„POSTA” ZIMA 
CENA za 1 NOC 30.10-23.12.22 23-29.12.22 29.12.22-

03.01.23 03-11.01.23 11.01-
16.02.23 16.02-06.04.23 06-30.04.23

DOR/2/1P 448 825 1483 977 828 923 623
DOR/DOS/1P 316 316 575 399 391 399 399

DZ(6-12)/DOS/1P 216 216 311 311 216 311 311
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/posta-hotel.html
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po remoncie w 2016 roku – jeden z najbardziej znanych obiektów w Jasna 
pod Chopokom, położony pomiędzy stokami Otupne a Bela Put. 
Zakwaterowanie: w pokojach 2-osobowych z rozdzielonymi łożkami 
(twin), pokojach 2-osobowych z łóżkiem małżeńskim z możliwością 1 
dostawki, rodzinnych 2-osobowych z możliwością 2 dostawek, rodzin-
nych 3-osobowych z możliwością 2 dostawek, wszystkie z łazienkami, 
TV, Wi-Fi. NOWOŚĆ! zima 2020 – oddane do użytku drewniane chatki 
TREE HOUSES – minimalistyczny skandynawski design. Bliźniacze chatki 
oddzielone akustyczną ścianą – mogą funkcjonować jako samodzielne 
chatki lub połączona całość. Jedna chatka składa się z 2-osobowej sypial-
ni z łóżkiem małżeńskim, część dziecięca z łóżkiem piętrowym dla 2 dzie-
ci, w salonie rozkładana kanapa (dostawka dla 2 osób), kominek. Klienci 
zakwaterowani w Tree Houses korzystają ze wszystkich udogodnień w H. 
BJORNSON (restauracja, wellness) 
Do dyspozycji gości: restauracja z letnim widokowym tarasem, świetli-
ca z grami dla dzieci, kącik dziecięcy, plac zabaw dla dzieci,  zewnętrzna 
strefa relaksu z sauną  z kadziami kąpielowymi i pomieszczeniem relak-
sacyjnym (GRATIS dla Klientów przy pobycie min. 3 noce), wypożyczalnia 
sprzętu sportowego, boisko do petanque, altanka z grillem. 
Informacje dodatkowe: Opłata za Wigilię i Bal sylwestrowy w cenie po-
bytu. Dzieci do lat 3 bez łóżka GRATIS. Taksa klimatyczna ok. 1,5 Eur/ os 
– płatna na miejscu, parking gratis. Pobyty min. 3 nocy

Hotel „BJORNSON”*** 
JASNA POD CHOPOKIEM

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
BJORNSON

SLOBJO

http://www.karpatia.pl/jasna-pod-chopokiem/bjornson-hotel.html
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centrum regionu Liptov.
Blisko znajduje się TATRALANDIA z nowoczesnym kompleksem base-
nów, zjeżdżalni z wodą termalną – całoroczny. Nowością aquaparku 
jest „Tropical Paradise”–wnętrze obiektu zostało zaprojektowane na 
wzór karaibskiego tropikalnego raju z oryginalną fauną, w którym śred-
nia temperatura otoczenia będzie wynosić ok. 30° C.
NARTY–w odległości ok. 14 km znajduje się centrum narciarskiego w 
Jasnej pod Chopokom, 9 km – małe centrum narciarskie w Liptowskim 
Janie, 24 km – Rużomberok, 48 km Strbske Pleso w Tatrach Wysokich. 

LIPTOVSKI MIKULASZ
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wioska turystyczna składająca się z wolnostojących drewnianych domków (bun-
galowów) oraz apartamentów, w pełni wyposażonych, gustownie urządzonych. 
Zakwaterowanie: Apartamenty TYP A – 1/4+1 (sypialnia - 4 łóżka + do-
stawka w pokoju dziennym). NOWOŚĆ! Dostępne również apartamenty 
4-osobowe DE LUX po pełnym remoncie oraz nowe bungalowy 3-oso-
bowe DE LUX z możliwością dostawki, w nich dodatkowo sejf, kawiarka 
na kapsułki (zestaw startowy gratis), szlafrok i ręcznik do Aquaparku + 
bonus dla Klientów – 1x napój do obiadokolacji gratis, możliwość wynaję-
cia kortu tenisowego gratis. Bungalowy TYP B - 1/3+1 (sypialnia – 3 łóżka 
+ dostawka w pokoju dziennym). Bungalowy TYP C – 1/7+1 (2 sypialnie 
3 i 4-osobowa + dostawka w pokoju dziennym). Wyposażenie: TV SAT, 
radio, telefon, aneks kuchenny (lodówka, kuchenka, elektryczny czajnik, 
kuchenka mikrofalowa, talerze, sztućce, garnki), łazienka: prysznic i WC. 
W kompleksie: przy bungalowach mini taras z ogrodową ławą i stołem 
oraz miejsce na grill (jedno na kilka domków). Goście zakwaterowani na 
terenie TATRALANDII mogą zakupić z 20% zniżką wstępy do Aquaparku. Na 
terenie wioski turystycznej można nieodpłatnie korzystać z animacji, gier 
towarzyskich i wypożyczalni książek, dostęp do Internetu gratis. Do dyspo-
zycji na terenie kompleksu także: centrum zabaw dla dzieci, westernowe 
miasteczko, wypożyczalnia sprzętu sportowego, kompleks basenów ter-
malnych, ze zjeżdżalniami i innymi atrakcjami, witalny świat, minimarket. 
Informacje dodatkowe: UWAGA!! Przy zakwaterowaniu pobierana jest ka-
ucja zwrotna ok. 100 Eur/ bungalow lub APT. W zimie GRATIS Aqua-skibus Ta-
tralandia – Jasna. Dopłata za apartament/bungalow z kominkiem: 46,-zł/ noc 
(wkład dodatkowo płatny). Dziecko do lat 6 bez łóżka GRATIS. W cenie opłata 
za parking, Internet. Taksa klimatyczna płatna na miejscu - ok. 1 Eur/ os/ dzień. 
WSTĘP DO AQUAPARKU GRATIS!: również w dniu przyjazdu przed 
zakwaterowaniem jak i w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i 
inne) – szczegółowa informacja w biurze.
OPCJA DOKUPIENIA SKIPASSU!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego po-
bytu będzie można dokupić SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod 
Chopokom/ Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec (ilość 
nocy = ilość skipassów). Warunkiem skorzystania jest rejestracja w syste-
mie GOPASS. Cena skipassu nie jest z góry ustalona – jest zależna od wie-
ku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu dokonania rezerwacji. 
OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości imprezy 
płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w przypadku re-
zygnacji

„HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA” 
LIPTOVSKI MIKULASZ 
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TATRALANDIA

SLOTAT

http://www.karpatia.pl/liptovski-mikulasz/tatralandia-holiday-village-.html
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SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TATRALANDIA

„HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA” 
LIPTOVSKI MIKULASZ 

 
SLOTAT

„TATRALANDIA” 
ZIMA 

CENA za 1 NOC
30.10-05.12.22 20-29.12.22 29.12.22-

06.01.23 06.01-06.04.23 06-30.04.23

APT-A/2/1P 414 1237 1713 834 724
APT-A/3/1P 468 1430 1976 943 798
APT-A/4/1P 520 1623 2197 1017 871
BGW-B/2/1P 489 1265 1713 839 754
BGW-B/3/1P 543 1459 1976 974 826
BGW-C/5/1P 952 2518 3208 1794 1647
BGW-C/6/1P 1005 2712 3428 1867 1720
BGW-C/7/1P 1058 2904 3647 1941 1794
DOR/DOS/1P 

DZ(6-12)/DOS/1P 144 343 343 343 343

ceny podane w PLN

“TATRALANDIA” 
LATO CENA za 1 noc 30.04-30.10.22

APT-A/2/1P 720
APT-A/3/1P 789
APT-A/4/1P 857
BGW-B/2/1P 748
BGW-B/3/1P 816
BGW-C/5/1P 1357
BGW-C/6/1P 1425
BGW-C/7/1P 1492
DOR/DOS/1P 160

DZ(6-12)/DOS/1P 130
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/liptovski-mikulasz/tatralandia-holiday-village-.html
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położony ok. 10 minut od centrum miasta.
Zakwaterowanie w luksusowych apartamentach: (1) – dla 2 osób 
– jedno pomieszczenie, 2 łóżka + możliwość dostawki; (2) – dla 2-4 
osób – 2 pomieszczenia: sypialnia–2 łóżka + pokój dzienny–2 dostaw-
ki; (3) – dla 4-6 osób – 3 pomieszczenia: 2 sypialnie–4 łóżka + pokój 
dzienny 2 dostawki–każdy apartament z łazienką, TV Sat, telefonem, 
dostępem do Internetu oraz w pełni wyposażonym aneksem kuchen-
nym.
Do dyspozycji gości: restauracja, taras, mała salka konferencyjna, 
przechowalnia sprzętu sportowego, parking.
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1 
Eur/ dzień/ osoby powyżej 10 lat. Możliwość wykupienia wyżywienia: 
22,-zł/ osoba/ śniadanie (od poniedziałku do piątku). Dzieci do 3 lat 
– bez świadczeń – gratis. Możliwość pobytu z psem - opłata 5 EUR/ 
dzień. Pobyty min. 3 noce

Dom Apartamentowy „LIPTOV” 
LIPTOVSKI MIKULASZ 

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

LIPTOV

„LIPTOV” 
CENA za 1 NOC

25.12.22-
07.01.23

09.01-22.12.22 
07.01-21.12.23

APT(1)/2/0P 700 416
APT(1)/3/0P 836 480
APT(2)/4/0P 972 543

ceny podane w PLN

SLOLIP

http://www.karpatia.pl/liptovski-mikulasz/liptov-dom-apartamentowy.html
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miejscowość uzdrowiskowa położona w Tatrach Niskich otoczona prze-
piękną doliną.
Cudowna okolica z przepięknymi trasami spacerowymi. Jedną z naj-
większych atrakcji regionu jest zwiedzanie Demianowskich Jaskiń w po-
bliskiej Demianowskiej Dolinie.
W najbliższej okolicy znajdują się wyciągi narciarskie, trasy biegowe, 
szkółka narciarska, wypożyczalnia nart, ski serwis. 

LIPTOVSKI JAN
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położony na skraju Jańskiej Doliny, przystosowany do przyjmowania 
gości niepełnosprawnych. Posiada własny basen (25x12) z wodą termal-
ną 28°C, przy obiekcie 2 sezonowe baseny z wodą termalną na otwarty 
m powietrzu. 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2 os. z możliwością dostawki wyposażo-
ne w TV, radio, telefon i balkon. 
W hotelu: kawiarnia, jadalnia, dwie sale konferencyjne, jedna dla 50 
os., druga dla 200 os., boisko sportowe, sauna, bilard, siłownia, kort 
tenisowy, plac zabaw dla dzieci, winda, kantor, tenis stołowy. Klima-
tyzacja w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 
Informacje dodatkowe: Opłata za psa 47 PLN / dzień, dopłata za 
niewykorzystane miejsce – 37 PLN / dzień, pokoje 1-osobowe bez 
dopłat. W pokojach 1 os. można zrobić dostawkę – łóżko rozkładane 
do łóżka podwójnego – druga osoba płaci cenę dostawki. Dzieci do 
lat 3 bez świadczeń – gratis. PROMOCJA !! – 1 dziecko do lat 8 na do-
stawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju – GRATIS. 
Pobyty min. 2 noce
BONUSY: 30% zniżki na kryty lub odkryty basen termalny w H. MAJ 
Liptovski Jan, 30% zniżki do WELLNESS Centrum w H. TRIGAN - Strb-
skie Pleso, 20% zniżki na kręgle w H. HUTNIK - Tatranske Matliare, 
30% zniżki na wstępy do Wellness URANIA w H. URAN – Tatrzańska 
Łomnica, 30% zniżki do AquaRelax w H. TITRIS – Tatrzańska Łomnica 
ZIMA – min. 2 noce, min. 4 noce w okresie Wielkanocy  

Hotel „MAJ” *** 
LIPTOVSKI JAN 

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE 

MAJ

SLOMAJ

„MAJ” 
CENA za 1 NOC 19.04-02.05.22 14-19.04.22 

min. 4 noce 02.01-07.03.22 07.03-14.04.22

DOR/1,2/2P 274 385 294 277
DOR/DOS/2P 217 308 235 222
DZ(3-15)/2/2P 191 269 206 194

DZ(3-15)/DOS/2P 136 193 147 139
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/liptovski-jan/maj-hotel.html
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położony przy głównej drodze w odległości ok. 500 m od basenów ter-
malnych. 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2 os. z tel., radio oraz łazienką z możliwo-
ścią dostawki - kalkulacja na pokoje economy. 
Do dyspozycji gości: kawiarnia, jadalnia, sauna, bilard, plac zabaw 
dla dzieci, winda, drink bar, na ogrodzonym terenie znajduje się duży 
parking, miejsce na ognisko, kantor i tenis stołowy. 
W cenie: 1x/ pobyt gratis wstęp na kryty basen termalny lub na 
otwarte kąpielisko Termal Raj w H. MAJ, WiFi. 
BONUSY: 30% zniżki na kryty lub odkryty basen termalny w H. MAJ 
Liptovski Jan, 30% zniżki do WELLNESS Centrum w H. TRIGAN - Strb-
skie Pleso, 20% zniżki na kręgle w H. HUTNIK - Tatranske Matliare, 30% 
zniżki do AquaRelax w H. TITRIS – Tatrzańska Łomnica 
Informacje dodatkowe: Opłata za psa oraz za niewykorzystane 
miejsce w pokoju 32 PLN /dzień, pokoje 1-osobowe bez dopłaty. 
Dzieci do lat 3 bez świadczeń – gratis. PROMOCJA !! – 1 dziecko do 
lat 8 na dostawce lub na wspólnym spaniu z 2 os. dorosłymi w pokoju 
– GRATIS. Pokoje „economy” – przed remontem, pokoje „standard” 
po remoncie za dodatkową dopłatą 9,50 zł/ os/ noc. Pobyty - 7 nocy, 
minimum 2.

ZIMA – obiekt nieczynny

Hotel „DUMBIER”** 
LIPTOVSKI JAN 

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
DUMBIER

SLODUM

http://www.karpatia.pl/liptovski-jan/dumbier-hotel-.html
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mała miejscowość na Liptovie, blisko granicy z Polską, słynna z nowo-
czesnego kompleksu otwartych, całorocznych basenów z wodą termal-
ną.
Plotka głosi, iż kąpiel w tych basenach działa odmładzająco, a dzięki 
znacznej zawartości litu woda wpływa bardzo pozytywnie na psychikę 
a ponadto działa lecząco na układ ruchowy, pomaga przy problemach 
urologicznych i dermatologicznych.
GINO PARADISE BESENOVA: 7 basenów z wodą termalną o temperaturze 
od 28 do 40°C; 3 baseny wewnętrzne z niecką nierdzewną, napełnione 
ogrzewaną wodą pitną o temperaturze od 27 do 36°C w hali basenowej 
znajduje się również zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, Atrium ze znaj-
dującymi się pod gołym niebem 2 jacuzzi, Wellness centrum – Witalny 
świat–kompleks saun i inhalacji (solna, ziołowa, rzymska, miętowa, fiń-
ska), basen lodowy, whirlpool, kąpiel kneippa, tepidarium, hydromasa-
że... Relax centrum – fitness, masaże, solarium, manicure, pedicure.
NARTY: 10 km Rozomberok, ok. 20 km Jasna pod Chopokom. 

BESENOVA
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budynki położone bezpośrednio przy basenach termalnych. 
Zakwaterowanie: w pokojach 2 os. z łazienkami z możliwością na-
wet 2 dostawek, wszystkie wyposażone w TV, sejf, telefon, radio, lo-
dówkę, dostęp do Internetu. 
Na terenie kompleksu: restauracja, restauracja BABU, bary przy ba-
senach z bezpośrednim wejściem. Taksa klimatyczna płatna na miej-
scu ok. 1 Eur/ osoba/ dzień. 
W cenie pobytu: PAKIET HARMONIA - Harmonia Wellness & Spa Sauna 
– saunowy świat - rzymska, solna - Steam, mentol, fińskiej, sauny suchej i 
nowo otwartym Sauna Dome. Harmonia Wellness & Spa to strefa ogólnodo-
stępna bez kostiumów kąpielowych dla kobiet i mężczyzn. Wejście jednora-
zowe na max. 3 godz. Klient ma dodatkowe 40 minut na przebranie się. Po 
przekroczeniu limitu automatycznie doliczana jest dopłata dorosły 9 Eur / 
dla dzieci 6 Eur. Wejście do świata saun dla dzieci od 6 do 12 lat jest możliwe 
tylko w czasie 10:00-11:00, maksymalny pobyt w świecie saun jest do 14:00.
WSTĘP DO AQUAPARKU GRATIS!: również w dniu przyjazdu przed 
zakwaterowaniem jak i w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc 
na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ 
CENĘ * 
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, po-
byty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i inne) – 
szczegółowa informacja w biurze.
OPCJA DOKUPIENIA SKIPASSU!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego po-
bytu będzie można dokupić SKIPASS w centrach narciarskich Jasna pod 
Chopokom/ Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec (ilość 
nocy = ilość skipassów). Warunkiem skorzystania jest rejestracja w sys-
temie GOPASS. Cena skipassu nie jest z góry ustalona – jest zależna od 
wieku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu dokonania rezerwacji. 

BESENOVA 
 

Hotele ,,GINO PARADISE BESENOVA’’*** 
SLOGINO

„GINO” ZIMA 
CENY ZA 1 NOC

30.10-23.12.22 
11.01-16.02.23 23-29.12.22 29.12.22-

03.01.23

03-11.01.23 
16.02-

06.04.23
06-30.04.23

DOR/2/1P 405 535 731 435 362
DOR/DOS/1P 228 228 228 228 228

DZ(6-12)/DOS/1P 172 172 172 172 172
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GINO

http://www.karpatia.pl/besenova/gino-paradise-besenova-hotele-.html
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obiekt położone bezpośrednio przy basenach termalnych. 
Zakwaterowanie: w studiach 2 os. z możliwością 2 dostawek. 
Wszystkie studia posiadają: LCD TV z systemem Pay TV, radio, sejf, te-
lefon, łazienkę z kabiną prysznicową, WC, lodówkę z minibarem, w 
pełni wyposażony aneks kuchenny, łącze internetowe WiFi, 2 szlafro-
ki, suszarka do włosów. W pomieszczeniach obowiązuje zakaz pale-
nia. Do dyspozycji kawiarnia Cafe de Luka. 
Na terenie kompleksu: restauracja, restauracja BABU, bary przy ba-
senach z bezpośrednim wejściem. Taksa klimatyczna płatna na miej-
scu 1 Eur/ osoba/ dzień.
W cenie pobytu: PAKIET HARMONIA Harmonia Wellness & Spa Sauna – sau-
nowy świat - rzymska, solna - Steam, mentol, fińskiej, sauny suchej i nowo 
otwartym Sauna Dome. Harmonia Wellness & Spa to strefa ogólnodostęp-
na bez kostiumów kąpielowych dla kobiet i mężczyzn. Wejście jednorazo-
we na max. 3 godz. Klient ma dodatkowe 40 minut na przebranie się. Po 
przekroczeniu limitu automatycznie doliczana jest dopłata dorosły 9 Eur / 
dla dzieci 6 Eur. Wejście do świata saun dla dzieci od 6 do 12 lat jest możliwe 
tylko w czasie 10:00-11:00, maksymalny pobyt w świecie saun jest do 14:00.
WSTĘP DO AQUAPARKU GRATIS!: również w dniu przyjazdu przed 
zakwaterowaniem jak i w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i 
inne) – szczegółowa informacja w biurze.
OPCJA DOKUPIENIA SKIPASSU!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego 
pobytu będzie można dokupić SKIPASS w centrach narciarskich Jasna 
pod Chopokom/ Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smokovec 
(ilość nocy = ilość skipassów). Warunkiem skorzystania jest rejestracja 
w systemie GOPASS. Cena skipassu nie jest z góry ustalona – jest zależ-
na od wieku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu dokonania rezerwacji. 

Hotel „LUKA” **** 
BESENOVA 

 

SLOLUK

„LUKA” ZIMA 
CENY ZA 1 NOC 30.10-23.12.22 23-29.12.22 29.12.22-

03.01.23
03-11.01.23 

16.02-06.04.23 11.01-16.02.23 06-30.04.23

DOR/studio2/1P 405 594 796 493 464 420
DOR/DOS/1P 228 228 228 228 228 228

DZ(6-12)/DOS/1P 172 172 172 172 172 172
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

LUKA

http://www.karpatia.pl/besenova/luka-hotel-.html
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nowy obiekt na terenie aquaparku z bezpośrednim wejściem na niektóre 
baseny. 
Zakwaterowanie: w pokojach 2-osobowych z możliwością dostaw-
ki, pokojach „exclusive” (LUX) 2-osobowych z możliwością 2 dosta-
wek, wszystkie klimatyzowane, z łazienką, minibar, TV Sat, suszarka 
do włosów, szlafrok, czajnik bezprzewodowy, sejf, WiFi. VIP usługi: 
Fresh Zona – w jednym z pomieszczeń gratis dla Klientów dostęp do 
wody, świeżych owoców, herbat, rezerwacja leżaków w obrębie aqu-
aparku, przestronny lobby bar z ofertą napoi i obsługą aż do basenu, 
parking przy hotelu, WiFi, wypożyczalnia rowerów. TYLKO dla gości 
hotelu prywatne baseny z wodą geotermalną. 
Na terenie kompleksu: restauracja, restauracja BABU, bary przy ba-
senach z bezpośrednim wejściem. Taksa klimatyczna płatna na miej-
scu 1 Eur/ osoba/ dzień.
W cenie pobytu: PAKIET HARMONIA Harmonia Wellness & Spa Sauna – sau-
nowy świat - rzymska, solna - Steam, mentol, fińskiej, sauny suchej i nowo 
otwartym Sauna Dome. Harmonia Wellness & Spa to strefa ogólnodostęp-
na bez kostiumów kąpielowych dla kobiet i mężczyzn. Wejście jednorazo-
we na max. 3 godz. Klient ma dodatkowe 40 minut na przebranie się. Po 
przekroczeniu limitu automatycznie doliczana jest dopłata dorosły 9 Eur / 
dla dzieci 6 Eur. Wejście do świata saun dla dzieci od 6 do 12 lat jest możliwe 
tylko w czasie 10:00-11:00, maksymalny pobyt w świecie saun jest do 14:00.
WSTĘP DO AQUAPARKU GRATIS!: również w dniu przyjazdu przed 
zakwaterowaniem jak i w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ * 
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i 
inne) – szczegółowa informacja w biurze.
OPCJA DOKUPIENIA SKIPASSU!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego 
pobytu będzie można dokupić SKIPASS w centrach narciarskich Jasna 
pod Chopokom/ Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smoko-
vec (ilość nocy = ilość skipassów). Warunkiem skorzystania jest reje-
stracja w systemie GOPASS. Cena skipassu nie jest z góry ustalona – 
jest zależna od wieku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu dokonania 
rezerwacji. 

Hotel GALERIA THERMAL BESENOVA **** 
BESENOVA 

 
SLOGALE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GLERIA

Hotel GALERIA THERMAL BESENOVA **** 
BESENOVA 

 
SLOGALE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GLERIA

„GALERIA” ZIMA 
CENY ZA 1 NOC

30.10-
23.12.22 23-29.12.22 29.12.22-

03.01.23
03-

11.01.23
11.01-

16.02.23
16.02-

06.04.23
06-

30.04.23

DOR/2/1P 446 571 945 403 359 433 309
DOR/2/1P LUX 614 716 1043 503 449 541 483
DOR/DOS/1P 287 287 287 287 287 287 287

DZ(6-12)/DOS/1P 184 184 184 184 184 184 184
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/besenova/galeria-thermal-besenova.html
http://www.karpatia.pl/besenova/galeria-thermal-besenova.html
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Obiekt otwarty w 2021 roku, położony na terenie Aquaparku Besenova, z 
prywatnym basenem termalnym tylko dla swoich gości. 
Zakwaterowanie: studia oraz apartamenty 2-osobowe z możli-
wością 2 dostawek (rozkładana sofa – zalecana dla osób do 15 lat), 
wszystkie z aneksem kuchennym, serwis herbaciany (czajnik i gratis 
herbata), minibarek, łazienką z prysznicem, suszarką do włosów, bal-
konem lub tarasem, TV Sat, WiFi. 
Na terenie kompleksu: restauracja z letnim tarasem, Lobby bar, 
parking przy hotelu. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 0,9 Eur/ 
osoba/ dzień. 
WSTĘP DO AQUAPARKU GRATIS!: również w dniu przyjazdu przed 
zakwaterowaniem jak i w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ * 
ZMIENNE OFERTY PAKIETOWE: w niektórych turnusach (np. pobyt 
świąteczny, sylwestrowy, wielkanocny, turnusy tylko z obiadokolacją, 
pobyty z dodatkowymi bonusami, zmienna minimalna ilość nocy i 
inne) – szczegółowa informacja w biurze.
OPCJA DOKUPIENIA SKIPASSU!: Od 01.12.22-23.04.23 do każdego 
pobytu będzie można dokupić SKIPASS w centrach narciarskich Jasna 
pod Chopokom/ Tatrzańska Łomnica/ Strbskie Pleso/ Stary Smoko-
vec (ilość nocy = ilość skipassów). Warunkiem skorzystania jest reje-
stracja w systemie GOPASS. Cena skipassu nie jest z góry ustalona – 
jest zależna od wieku uczestnika/ terminu pobytu/ czasu dokonania 
rezerwacji. 

Hotel AKVAMARIN **** 
BESENOVA 

 

SLOAKV

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

AKVAMARIN

„AKVAMARIN” 
ZIMA 

CENY ZA 1 NOC

30.10-
23.12.22

23-
29.12.22

29.12.22-
03.01.23

03-
11.01.23

11.01-
16.02.23

16.02-
31.03.23

DOR/ST2/1P 417 570 836 458 431 504
DOR/APT2/1P 622 776 1066 665 637 709
DOR/DOS/1P 287 287 287 287 287 287

DZ(6-12)/DOS/1P 184 184 184 184 184 184
ceny podane w PLN

„AKVAMARIN” 
LATO 

CENY ZA 1 NOC

30.03-
30.10.22

DOR/2/1P 370
DOR/APT2/1P 397
DOR/DOS/1P 236

DZ(6-12)/DOS/1P 190
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/besenova/akvamarin-hotel.html


SŁO
W

ACJA

247

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

jest jednym z głównych miast Liptova. Leży przy głównej trasie Poprad–
Žilina. W 1997 roku ośrodek zyskał certyfikaty w dyscyplinach slalom i 
slalom gigant. Przy wyciągach parkingi. Na terenie ośrodka skibus kur-
sujący na trasie Ružomberok–Hrabovo. Wypożyczalnia sprzętu sporto-
wego, ski servis. Pogotowie górskie, centra handlowe.
NARTY: 11,4 km tras zjazdowych obsługiwanych przez 2 kolejki i 7 wy-
ciągów o łącznej przepustowości 8460 os./h. Sztuczne naśnieżanie tras 
na odcinku 8 km przez 9 armatek śnieżnych. Oświetlenie wieczorne. Wy-
ciągi czynne w godz. od 08:30–16:00.
W odległości ok. 2 km od ośrodka Ružomberok znajduje się teren Malin-
né, do którego prowadzi kolejka kabinowa z terenu Hrabovo. Długość 
tras zjazdowych jest różnorodna, od łatwych mierzących 100 m do 
1000–1200 m na Malinó Brdo, aż do 3900 m -długa trasa z Malinó Brdo 
do terenu Hrabovo dolnej stacji kolejki. HRABOVO: kolejka kabinowa 8–
osobowa o długości 1770 m i przepustowości 1500 os./h; MALINO BRDO: 
4-osobowa kolejka krzesełkowa o długości 1300 m i przepustowości 
2400 os./h , kolejka prowadzi na szczyt Malinó Brdo (1209 m n.p.m.) , 
7 wyciągów o długości od 136 m–1000 m , 7 tras zjazdowych (5 czer-
wonych i 2 czarne) , najdłuższa trasa w ośrodku to czerwona Hlavná o 
długości 3900 m i różnicy wzniesień 660 m

RUŻOMBEROK
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obiekt położony na początku rekreacyjnej części Malino Brdo – tylko 800 
m od dolnej stacji kolejki kabinowej i 1,5 km od centrum miasta. Przysta-
nek skibusu jest przy hotelu. 
Do dyspozycji gości: restauracja (czynna w godzinach ok. 7.00-
20.00), bar dzienny, taras letni, centrum rekreacyjne (basen, jacuzzi, 
sauna, solarium, siłownia), bilard, szachy, parking gratis. 
Zakwaterowanie: w nowocześnie wyposażonych pokojach 2 os. z 
(2 oddzielne łóżka), oraz apartamentach (łóżko małżeńskie) z moż-
liwością 2 dostawek (druga dostawka tylko dla dziecka do 12 lat), 
wszystkie z łazienkami, telefonem, TV Sat, radio. W apartamentach 
jest możliwość przyłączenia się do Internetu. 
W ceie każdego pobytu: Klienci hotelu GRATIS korzystają z basenu 
i siłowni. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS. 
Możliwość dokupienia obiadokolacji: 30,-zł/ dorosły; 21,-zł/ dziec-
ko<12. Pobyt z psem - opłata 3,5 Eur/ dzień. Turnusy: min. 2 noce.

RUZOMBEROK
 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ACKO

Hotel „ACKO”*** SLOACKO

http://www.karpatia.pl/ruzomberok/acko-hotel-.html
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centrum turystyczne Małej Fatry a tam duże centra narciarskie
NARTY–Vrátna Free Time Zone – drugi najlepszy ośrodek narciarski na 
Słowacji trasy zjazdowe ilość/długość: 16/14 km, ilość wyciągów/kole-
jek linowych: 13/2, wysokość nad poziomem morza: 600-1709 m n.p.m., 
przepustowość: 11098 osób/godz. Rodzice z dziećmi mają możliwość 
skorzystania z parku dziecięcego KIDS ZONE, ewentualnie ze szkółki 
narciarskiej i szkoły z pasem najazdowym SunKid. W Ośrodku Vrátna 
Free Time Zone znajdą miejsce dla siebie również miłośnicy uprawiania 
narciarstwa biegowego, ponieważ w ramach ośrodka znajduje się 22 
km starannie przygotowanych tras biegowych dla zwolenników tej dys-
cypliny sportu. W lecie słynne „Janosikowe Dni” i wiele atrakcji. 

TERCHOVA 
VRATNA DOLINA 
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położony tuż pod skalistym masywem Boboty, na terenie Parku Naro-
dowego Mala Fatra. Wyciągi i trasy narciarskie znajdują się ok. 1- 4 km 
od hotelu (ok. 2 km ski centrum Vratna). Pomiędzy hotelem a stacjami 
narciarskimi kursuje autobus (dla gości hotelowych GRATIS). 
Zakwaterowanie: ok. 150 miejsc w pokojach po remoncie 2 osobo-
we oraz 2-osobowe LUX z możliwością dostawki (te pokoje mogą być 
również połączone wewnętrznymi drzwiami), wszystkie z łazienkami, 
TV, nowym wyposażeniem. 
Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja, kawiarnia, winiarnia, bar 
dzienny i nocny; siłownia, kryty basen (dla gości hotelowych – GRA-
TIS), fińska sauna – za opłatą, możliwość masaży, akupresury, termo-
terapii, letni taras z leżakami, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, wypoży-
czalnia rowerów, możliwość nauki jazdy konnej, spływu kajakowego 
po rzece, plac zabaw dla dzieci, kącik dziecięcy w hotelu, przechowal-
nia sprzętu narciarskiego, sejf. Parking niestrzeżony - gratis. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 6 – GRATIS bez łóżka (dopła-
ta za śniadanie 15,-zł/ dzień), możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dzieci do lat 3 – gratis. Opłata za psa: 9 Eur/ dzień. Taksa klimatyczna 
płatna na miejscu – 0,60 Eur/ os./ doba. Możliwość dokupienia obia-
dokolacji: 55,-zł/dor/ dzień, 37,- zł/dziecko 6-12 lat/dzień, 23,-zł / dziec-
ko <6. Pobyty – minimum 2 noce. 
UWAGA! Możliwość dokupienia skipassów – w zależności od długo-
ści pobytu / koszt 1 dnia skipassu. 2 noce/ 6 EUR; 3 noce/ 5 Eur; 4 noce 
/ 4 EUR; 5 nocy/ 3 Eur; 6 nocy/ 2 Eur; 7 nocy/ 1 Eur

Hotel „BOBOTY”  *** 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BOBOTY

TERCHOVA VRATNA DOLINA 

 

SLOBOB

http://www.karpatia.pl/terchova-vratna-dolina/boboty-hotel.html


SŁO
W

ACJA

251

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

miejscowość uzdrowiskowa znana już w XIV w. z leczniczego działania 
wód termalnych.
Źródła termalne o temperaturze 38°C (baseny w stylu antycznym) wyko-
rzystywane są do leczenia chorób zapalnych i degeneracyjnych aparatu 
ruchu (degeneracyjna choroba stawów, choroba Bechterewa), kręgosłu-
pa, chorób nerwowych (choroba Parkinsona, mózgowe porażenie dzie-
cięce) i zawodowych, dróg oddechowych (astma, katar alergiczny, chro-
niczne zapalenie oskrzeli) oraz wiele innych. Zabiegi to między innymi: 
hydroterapia, elektroterapia, kąpiele torfowe, masaże, terapia, tlenowa, 
sauna (fińska, sucha).
W lecie 2012 oddano do użytku nowe otwarte kąpielisko 

RAJECKE TEPLICE
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SPRAWDŹ 
PROMOCJE
APHRODITE 

PALACE

LUX obiekt położony w centrum uzdrowiska, w budynku znajduje się baza zabiegowa, 
Wodny Świat, Saunowy Świat, centrum urody Beauty Aphfrodite.
Zakwaterowanie Pokoje 1, 2 – osobowe z łazienkami – wysoki standard, tele-
fon, TV- Sat, radio, lodówka. 
Do dyspozycji gości: stylowa restauracja, w lecie taras, kawiarnia z widokiem 
na basen, kącik dziecięcy, Internet gratis. 
W cenie pobytu GRATIS wstęp do Wodnego i Saunowego Świata oraz korzy-
stanie z siłowni.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis (łóżeczko gratis 
– obowiązuje wcześniejsza rezerwacja). Taksa klimatyczna ok 0,9 Eur/ os/ dzień 
– płatna na miejscu. Możliwość wykupienia wyżywienia: obiadokolacja w dni 
poniedziałek-czwartek 92,-zł/ dorosły; 46,-zł/ dziecko (3-12); w dni piątek-nie-
dziela 115,-zł/ dorosły; 58,-zł/ dziecko (3-12).  

Hotel „APHRODITE” **** 

otworzony po generalnym remoncie w kwietniu 2014 roku. Położony w centrum uzdrowiska, po-
łączony przeszklonym korytarzem z H. Afrodyta (baseny, baza zabiegowa, sauny, centrum urody 
Beauty Aphrodite). 
Zakwaterowanie w 111 pokojach 2-osobowych standard (DE), Comfort (DBL), również 
superior (DLL) (większa z łóżkiem małżeńskim) z możliwością dostawki, wszystkie z ła-
zienkami, TV Sat, telefon, lodówka, klimatyzacja, szlafrok, pantofle, WiFi Internet. Poko-
je 1-osobowe (to pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania). 
Do dyspozycji gości:  wielka stylowa restauracja i lobby zdobione marmurem, onyxem 
i 24-karatowym złotem (kuchnia międzynarodowa oraz specjały kuchni słowackiej), re-
cepcja z kantorem, 2 saloniki konferencyjne na 25 i 35 osób. 
W cenie pobytu GRATIS wstęp do Wodnego i Saunowego Świata oraz korzystanie z siłowni.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń (łóżeczko gratis – obowiązuje 
wcześniejsza rezerwacja). Możliwość wykupienia wyżywienia: obiadokolacja w dni ponie-
działek-czwartek 92,-zł/ dorosły; 46,-zł/ dziecko (3-12); w dni piątek-niedziela 115,-zł/ doro-
sły; 58,-zł/ dziecko (3-12).  

Hotel „APHRODITE PALACE”***** 

RAJECKE TEPLICE 

RAJECKE TEPLICE 

ośrodek znajduje się w parku uzdrowiskowym w odległości ok. 60 m od budynku 
bazy zabiegowej.
Zakwaterowanie: 2-osobowe z łazienkami (prysznic), radio, telefon, TV, lodówka. 
Do dyspozycji: restauracja, świetlica, w lecie taras. Dzieci do lat 3 bez świad-
czeń (łóżeczko gratis – obowiązuje wcześniejsza rezerwacja). 
W cenie pobytu GRATIS: WiFi w lobby, wstęp na siłownie oraz 1x dzień 3 godzinny 
wstęp na Wodny i Saunowy Świat w Aphrodite (1 noc pobytu = 1x/ dzień 3h wstęp).
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń (łóżeczko gratis – obowią-
zuje wcześniejsza rezerwacja). Możliwość wykupienia wyżywienia: obiadokolacja 
– 46,-zł / dorosły; 23,-zł/ dziecko (3-12). Taksa klimatyczna ok 0,9 Eur/ os/ dzień – 
płatna na miejscu. Pobyty minimum 2 noce, przy pobycie na min. 7 nocy zniżka 
15% od całości zakwaterowania.

Sanatorium „MALA FATRA”*** 
RAJECKE TEPLICE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
APHRODITE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

MALA
FATRA

SLOAPH

SLOVFRT

SLOMFRT

http://www.karpatia.pl/rajeckie-teplice/aphrodite-palace1.html
http://www.karpatia.pl/rajeckie-teplice/aphrodite-hotel-.html
http://www.karpatia.pl/rajeckie-teplice/mala-fatra-sanatorium-.html
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leżą w odległości ok. 26 km od miasta Martin. To jedno z najstarszych 
uzdrowisk termalnych na Słowacji i w Europie. Leży w południowej czę-
ści kotliny Turczańskiej, u podnóża Wielkiej Fatry, która razem z pogó-
rzem Kremnickim oraz pogórzem Žiar tworzy przepiękną okolicę miasta 
Turčianske Teplice. Tutejsza lecznicza woda mineralna jest dzięki swemu 
wyjątkowemu składowi idealna do leczenia schorzeń układu ruchu, 
schorzeń neurologicznych, chorób nerek, dróg moczowych oraz scho-
rzeń układu trawiennego, choroby ginekologiczne u dzieci, stany reuma-
tyczne, choroby stawów.
Kompleks wodny SPA & AQUAPARK znajduje się na obrzeżu przepięk-
nego parku zdrojowego, w ścisłym pobliżu uzdrowiska – w odległości 
ok 200 m od Sanatorium Velka Fatra. Jest czynny przez cały rok dzięki 
wyjątkowej wodzie mineralnej, która jest nie tylko termalna (na ujęciu 
źrodeł 44–46°C), ale z uwagi na swój skład (zawartość substancji mine-
ralnych aż 1500 mg/l) również lecznicza. Kompleks oferuje wiele możli-
wości wypoczynku aktywnego i pasywnego. Składa się z dwóch części: 
Areał SPA (mineralna woda lecznicza 38°C).W centrum relaksacyjnym 
znajduje się wellness: czerwony basen uspokajający (38°C), relaksacyj-
ny basen ludowy (33°C), whirpool (35°C), w skład kompleksu wchodzi 
również WITALNY ŚWIAT który oferuje rożne rodzaje kąpieli, okładów i 
masaży. Areał AQUAPARK (woda termalna do 33°C) z atrakcjami wg naj-
nowszych światowych trendów oferuje mnóstwo zabawy i adrenaliny 
wodnej. Czynne przez cały rok: basen pływacki (25 m), basen siedzący, 
zjeżdżalnie “Kamikadze” (47 m), “Atrakcyjny movie” (97 m), basen z atrak-
cjami. Czynne w okresie letnim: duża zjeżdżalnia, basen dziecięcy, bar na 
wyspie, mini golf

TURCIANSKE TEPLICE
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PAKIET LECZNICZY KLASIK:  min. 7 nocy, 2 posiłki dziennie, wstępne badanie 
lekarskie, 21 zabiegów/ pobyt. 1 x/ dzień wstęp na 2 godziny do Spa i Aqu

obiekt po generalnym remoncie
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 – osobowe w starszej części standard 3* i w nowszej 
superior 4* (LUX) wszystkie z łazienkami (wanna lub kabina prysznicowa), możliwość 
dostawki dla dziecka<10 lat, balkonem, telefonem, radio, TV Sat, internet, dodatkowo 
wyposażone są w minibar i lodówkę. 
Wyżywienie: 2 restauracje – śniadania – bufet, obiad i kolacja możliwość wyboru z 3 
ciepłych dań. 
Do dyspozycji gości: w budynku znajdują się gabinety lekarskie, baza zabiegowa, 
basen z wodą termalną oraz dzienny bar, fitness centrum, salon, kosmetyczny, wypo-
życzalnia rowerów, sauna, solarium, tenis stołowy, bankomat, kantor, sala telewizyj-
na, salonik. UWAGA: w niedziele baza zabiegowa jest nieczynna. Dzieci do lat 4 – bez 
świadczeń - gratis. aparku 

Sanatorium „VELKA FATRA” 

Sanatorium „AQUA” 

TURCIANSKE TEPLICE 
 

TURCIANSKE TEPLICE 

Zakwaterowanie: pokoje z łazienkami, balkonem, telefonem, radio, TV, możliwość 
dostawki dla dziecka<10 lat. 
Wyżywienie – restauracja i baza zabiegowa znajduje się w Sanatorium „VELKA FATRA” ok. 200 m.
Do dyspozycji gości: sala telewizyjna na każdym piętrze.
UWAGA: w niedziele baza zabiegowa jest nieczynna. Dzieci do lat 4 – bez świadczeń–gratis.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE 

VELKA FATRA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE 

AQUA

SLOVFTT

SLOAQUATT

VELKA FATRA 
CENA za 1 noc

25.01-23.12.23 
3* 25.01-23.12.23 4*

DOR/2/2P 404 672
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/turcianskie-teplice/velka-fatra-sanatorium-.html
http://www.karpatia.pl/turcianskie-teplice/aqua-sanatorium.html
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SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ROYAL 
PALACE

 

Hotel „ROYAL PALACE”*****  

nowo zrekonstruowany w stylu art deco obiekt 
Zakwaterowanie w pokojach 1, 2 osobowych z dostawką, studio 
2-osobowe z dostawką (rozkładany wypoczynek), wszystkie z łazien-
ką, TV Sat, radio, telefon, WiFi, sejf, minibar, klimatyzacja, czajnik bez-
przewodowy z serwisem herbacianym 
W obiekcie: restauracja Sissi, Bar Kolonada, ogród zimowy, winda, 
nowe pomieszczenia Royal Bath których częścią jest „Zlaty kupel” z 
własnym źródełkiem termalnym, baza zabiegowa.
Informacje dodatkowe: UWAGA: w niedziele baza zabiegowa jest 
nieczynna. Dzieci do lat 4 – bez świadczeń – gratis, dziecko 4-10 lat 
na dostawce GRATIS. Możliwość dokupienia wyżywienie: obiad/ ko-
lacja – 162,-zł/ dorosły, 81,-zł/ dziecko (10-15). GRATIS – nieograniczo-
ny wstęp do SPA & AQUAPARK. Pobyty min. 2 noce 
PAKIET WELLNESS – 3 noclegi, 3 posiłki dziennie, nieograniczony 
wstęp do SPA & AQUAPARK, wstępne badanie lekarskie, 1x/ kąpiel 
Lazurytowa, 1x/ masaż specjalny 45’, 1x/ termoterapia.

TURCIANSKE TEPLICE 
 

SLOROYTT

http://www.karpatia.pl/turcianskie-teplice/royal-palace-hotel.html
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Skład wód termalnych (m.in. siarka, wapń, węgiel, magnez) tworzą do-
skonałe warunki do wypoczynku, regeneracji sił witalnych oraz pobytów 
leczniczych.
Wody termalne o temperaturze od 28–52° C (pochodzące z 9 źródeł) oraz 
ich właściwości lecznicze znane były już w XII w. Wykorzystywane są do 
leczenia chorób systemu nerwowego, narządów ruchu, sauna, sola-
rium. W wolnym czasie można spacerować przyjemnymi alejkami parku 
uzdrowiskowego, skorzystać z tras rowerowych, kortów tenisowych (na 
terenie uzdrowiska), jazdy konnej, wędkowania.
W Bojnicach (ok. 1 km od uzdrowiska) jednym z najbardziej malowni-
czych miasteczek słowackich, położonym w środkowej części Górno-
nitrzańskiej Kotliny, warto skorzystać z wielu atrakcji turystycznych 
(przede wszystkim piękny zamek, ogród zoologiczny).
NARTY: ok. 38 km – Cicmany.

BOJNICKE KUPELE
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San. „LYSEC” 

Obiekt połączony tunelem z San. MIER (baza zabiegowa), wyżywienie 
na miejscu. 
Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienką, łazienka z 
prysznicem, TV-Sat, telefon, lodówka. 
W cenie pobytu KLASIK: wstępne badanie lekarskie, 3 zabiegi 
dziennie.
W cenie pobytu DYNAMIK: KLASIK + wolny wstęp do Wodnego 
Świata. 
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1 
Eur/ osoba/ dzień, parking 14 Eur/ auto/ tydzień. Pokój 1-osobowy = 
pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania. Dziecko do lat 4 
bez świadczeń GRATIS. Turnusy 7 nocy - niedziela – niedziela, mini-
mum 6 nocy. 

BOJNICKE KUPELE 
 

SLOLYS

http://www.karpatia.pl/bojnicke-kupele/lysec-sanatorium-.html
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San. „MIER”

piętrowy budynek położony w centralnej części parku zdrojowego.
Zakwaterowanie:  pokoje 1, 2 – osobowe z łazienkami z TV, radio, 
telefonem, lodówką – obiekt przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo. 
Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, 3 baseny kryte z wodą 
termalną (33° C), sala gimnastyczna, sauna, siłownia, drink bar, sola-
rium, sala TV, parking strzeżony, duża baza zabiegowa. 
W cenie pobytu KLASIK: wstępne badanie lekarskie, 3 zabiegi 
dziennie.
W cenie pobytu DYNAMIK: KLASIK + wolny wstęp do Wodnego 
Świata. 
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1 
Eur/ osoba/ dzień, parking 14 Eur/ auto/ tydzień. Dziecko do lat 4 bez 
świadczeń GRATIS. Turnusy 7 nocy niedziela – niedziela, minimum 
6 nocy.

BOJNICKE KUPELE 
 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

MIER

 

SLOMIE

http://www.karpatia.pl/bojnicke-kupele/mier-sanatorium-.html
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jedno z najpiękniejszych uzdrowisk słowackich, położone na południo-
wym zachodzie kraju w dolinie rzeki Vah. 
Łagodny klimat i czyste powietrze pozwalają na wypoczynek przez cały 
rok. 
Temperatura licznych źródeł wód termalnych dochodzi do 67°C, a zaso-
by siarczanego błota – jednego z najlepszych na świecie tworzą podsta-
wę kompleksowej balneoterapii. 
Uzdrowisko należy do najbardziej renomowanych uzdrowisk w Europie. 
Leczy się tu choroby reumatyczne, stany pourazowe oraz ischias. 

PIESZCZANY
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po generalnym remoncie połączony z Balnea Esplanade. 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2 os. z łazienką (suszarka do włosów, szlafro-
ki), WC, TV sat, radio, lodówka - minibar, telefon, klimatyzacja, sejf, Wi-Fi. 
W hotelu: 2 restauracje, kawiarnia, letni taras, bar nocny – muzyka na 
żywo, Beauty salon. Do dyspozycji: wewnętrzny i zewnętrzny basen z 
wodą termalną, bilard, tenis stołowy, fitness, sauna, solarium, tenis ziemny. 
Baseny kryte i odkryte TERMALNE! (czynne od maja do września) z wodą 
termalną o temperaturze 31 °C. Zabiegi na miejscu - w Health Spa Balnea 
(łącznik z hotelem). Bezpośrednio przy hotelu parking i garaże (płatne). 
W cenie „Wodny i Saunowy Świat” (basen termalny), fitness centrum, 
chodnik rehabilitacyjny, WiFi, ćwiczenia grupowe np. Ti Chi, Pilates. 
Informacje dodatkowe: ZIMA: dopłata do Wigilii – 161,-zł / dorosły; 
do BALU sylwestrowego 437,-zł / dorosły. Dziecko do lat 4 bez łożka 
gratis (bez zabiegów). Ceny na pokoje standard, za dopłata dostępne 
pokoje superior, apartamenty. Dzieci bez zabiegów. 
PROMOCJA FIRST MINUTE!: przy rezerwacji pobytu do 30.03.2020 
– 10% zniżki. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami. 
PROMOCJA WIECEJ ZA MNIEJ!: przy rezerwacji pobytu w czeso-
okresie 12.01-31.03.2020 promocja: 5=4, 6=5, 7=6 
Promocji FIRST i WIECEJ ZA MNIEJ nie można łączyć. 

Hotel „BALNEA PALACE”**** 
PIESZCZANY

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BALNEA
PALACE

SLOBALP

PAKIET SMAK PIESZCZAN: 
najpopularniejszy pobyt leczniczy oferujący unikalne zabiegi z Pieszczan. 
Zakwaterowanie z 2 posiłkami dziennie – śniadanie w formie stołu szwedz-
kiego, obiadokolacja. Konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze – program re-
laksujący zawierający niżej wymienione zabiegi: 2 noclegi: 3 zabiegi podczas 
pobytu - 1x kąpiel termalna, 1x częściowe okłady  borowinowe, 1x masaż 
klasyczny – częściowy, 3 noclegi: 4 zabiegi podczas pobytu - 1x kąpiel ter-
malna, 1x częściowe okłady borowinowe, 1x masaż klasyczny - częściowy, 1x 
hydroterapia/ kąpiel perełkowa, 4 noclegi: 6 zabiegów podczas pobytu - 1x 
kąpiel termalna, 1x częściowe okłady borowinowe, 1x masaż klasyczny - czę-
ściowy, 1x hydroterapia/ kąpiel perełkowa, 1x grota solna/ oxygenoterapia, 
1x Nordic walking / grupowe ćwiczenia fizyczne, 5 noclegów: 8 zabiegów 
podczas pobytu - 2x kąpiel termalna, 1x częściowe okłady borowinowe, 2x 
masaż klasyczny - częściowy, 1x hydroterapia/ kąpiel perełkowa, 1x grota 
solna/ oxygenoterapia, 1x Nordic walking / grupowe ćwiczenia fizyczne, 6 
noclegów: 9 zabiegów podczas pobytu - 2x kąpiel termalna, 1x częściowe 
okłady borowinowe, 2x masaż klasyczny – częściowy, 1x hydroterapia/ ką-
piel perełkowa, 1x grota solna/ oxygenoterapia, 2x Nordic walking / grupowe 
ćwiczenia fizyczne, 7 noclegów: 11 zabiegów podczas pobytu - 2x kąpiel ter-
malna, 1x częściowe okłady borowinowe, 2x masaż klasyczny – częściowy, 3x 
hydroterapia/ kąpiel perełkowa, 1x grota solna/ oxygenoterapia,  2x Nordic 
walking / grupowe ćwiczenia fizyczne. Minimum 2 noce, maksimum 7 nocy

http://www.karpatia.pl/pieszczany/balnea-palace.html
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najbardziej na południe wysunięta miejscowość na Słowacji (najcieplej-
sza część kraju), w odległości ok. 15 km od Komarna, blisko granicy z Wę-
grami (ok. 36 km Esztergom, 100 km Budapeszt). W miejscowości znaj-
duje się kąpielisko termalne (przy H. „Patince”) ośrodek posiada 3 baseny 
termalne o temperaturze wody 25-270C: sportowy 50x22 m, rekreacyjny 
1935 m2 (ze zjeżdżalnią), dziecięcy 200 m2 oraz korty tenisowe, mini-
golf, boisko do gry w siatkówkę, amfiteatr, restauracja, letnia dyskoteka, 
punkty gastronomiczne, duże plaże, basen sportowy. Sztuczne jezioro o 
powierzchni 1,4 hektara służy do uprawiania sportów wodnych, do pły-
wania łódką i jazdy na rowerach wodnych. Jezioro oferuje również swoje 
usługi miłośnikom wędkarstwa. Dla miłośników sportu są wybudowane 
nowoczesne boiska sportowe - do piłki siatkowej, minigolfu i korty teni-
sowe. Możliwość skorzystania z rejsów wycieczkowych po rzece Dunaj. 

PATINCE
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obiekt z 2006 roku położony tuz przy kąpielisku termalnym. 
Zakwaterowanie w klimatyzowanych pokojach 1, 2 osobowych z możliwo-
ścią dostawki, pokojach rodzinnych 4-osobowych (2-poziomowe), pokojach 
superior oraz apartamentach (4-6 osobowe), wszystkie z łazienkami, TV, radio, 
telefon, lodówka z minibarem, sejf, możliwość przyłączenia do Internetu. 
Do dyspozycji gości: restauracja, letni taras przy jeziorku, Lobby Bar, bar przy 
kręgielni, wellness bar w basenie, grill bar (w lecie),  AQUAPARK - największy na 
Słowacji kryty basen z atrakcjami (m.in. masaże wodne, dzika rzeka, jaskinia, 
basen z temp. 36 st. C), 10-cio osobowe jacuzzi, basen z brodzikiem i zjeżdżal-
nią dla dzieci, odkryty Aquapark z 10 ma basenami, 4 zjeżdżalniami, brodzik ze 
zjeżdżalnią i fontanną dla dzieci, w lecie animacje na basenach. Atrakcją jest 
„rzymska kąpiel błotna” w specjalnym miejscu pośrodku jeziorka. SAUNOWY 
SWIAT – 4 rodzaje saun, lodowy relax,kąpiel Kneipp’a, jacuzzi. WELLNESS CEN-
TRUM – rożne masaże (również tajskie), zabiegi kosmetyczne na twarz i całe 
ciało. Możliwość wynajęcia rowerków wodnych, łowienia ryb, od czwartku do 
niedzieli dla gości hotelowych „Wellness program” (ćwiczenia jogi, strecing, Pi-
lates i inne), boisko do gry w petanque, nordic walking, bilard, kręgle (2 tory), 
kort tenisowy, siłownia, parking.
PAKIET LATO: pobyty 2-7 nocy, w cenie - 2 posiłki dziennie, nieograniczony 
wstęp do AQUAPARKU ze zjeżdżalniami, SAUNOWEGO ŚWIATA, fitness cen-
trum, aqua aerobic, aqua gym, aqua zumba w wybranych dniach, parking, 
WiFi. 
BONUSY: drink powitalny, 1x/os diagnostyka organizmu, 1x rowerek wodny 
na 0,5 h/ pokój (jeżeli dostępny), 1x minigolf na 1h/ pokój, od 3 nocy - 1x ma-
saż klasyczny 20’ dla osoby dorosłej, wypożyczenie roweru na 1h/ pokój, od 4 
nocy - 1x okład bagienny / dorosła osoba, od 5 nocy - biopedicure z rybkami 
Gara Rufa / osoba, od 6 nocy - 1x coffe&cake voucher/ osoba dorosła, od 7 
nocy – 1x voucher na wino/ osoba dorosła. 
Dodatkowo w cenie: kącik dziecięcy Flippy, program animacyjny dla dzieci i 
dorosłych, kupon rabatowy w wysokości 10 Eur do Wellness & SPA na zabieg 
droższy niż 20 Eur/ osoby dorosłej, kupon 30% zniżki do kręgielni, kupon 10% 
na jednorazowy zakup w sklepie wellness/ pokój, kupon 20% na butelkę wina 
w Bowling Bar (z karty win), gratis wstęp do łaźni tureckiej w mieście Komarno 
(po węgierskiej stronie), „happy hour” na napoje w Bowling Bar w godzinach 
19.00-20.00, nocna romantyczna kąpiel ww każdy piątek od 22.00-01.00, po-
ranne pływanie w sobotę i niedzielę od 07.00, w każdy piątek „specjalności z 
grilla” na letnim tarasie – przy muzyce cygańskiej (w zależności od pogody). 
DZIECKO do lat 6 bez łóżka GRATIS, wypożyczenie łóżeczka dla dziecka 10 Eur/ 
noc. Taksa klimatyczna płatna na miejscu 0,85 Eur/ dzień. 

Wellness Hotel „PATINCE”**** 
PATINCE

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
WELLNESS 

PATINCE

SLOPATI

http://www.karpatia.pl/patince/patince-wellness-hotel.html
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jedna z najbardziej znanych i cenionych miejscowości turystycznych Sło-
wacji położona w regionie charakteryzującym się łagodnym i ciepłym 
klimatem.
Mnogość atrakcji zmienia w lecie to ciche i spokojne miasteczko w gwar-
ny, wesoły kurort.
Kompleks Basenów Termalnych: typowe termalne baseny siedzące, zjeż-
dżalnie, basen pływacki, basen ze sztuczną falą, basen dziecięcy.
W skład kompleksu dodatkowo wchodzą trawiaste plaże, zagospodaro-
wane jezioro, mały ośrodek sportów konnych, plac do mini golfa z wy-
pożyczalnią sprzętu, korty tenisowe, stoły do gry w ping-ponga (własny 
sprzęt), boisko piłki plażowej, place zabaw, karuzela i „dmuchany” za-
mek.
Na miejscu bogate zaplecze restauracyjno – rozrywkowe (dyskoteki, 
dancingi), wypożyczalnie sprzętu plażowego, kioski handlowe.
Lokalizacja na styku dwóch Państw i Kultur sprawiła, że poza wypoczyn-
kiem przy termalnych basenach, aktywni turyści mają możliwość od-
krycia wielu nietuzinkowych atrakcji i walorów, np.: Katedra Esztergom, 
Pomnik Wolności, czy port na Dunaju.
Samochodem warto odwiedzić: Budapeszt 30 km., Zamek Vysehrad 30 
km., Malownicze „Zakole Dunaju” 25 km. 

STUROVO 
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położony bezpośrednio przy kąpielisku termalnym
Zakwaterowanie w klimatyzowanych pokojach 2, 3, 4 -osobowych, 
wszystkie z łazienką, telefonem, radio, klimatyzacja, TV oraz lodówką, 
Wi-Fi
Do dyspozycji gości: restauracja, sala konferencyjna, przechowalnia ba-
gażu, sklep z pamiątkami, kącik dziecięcy, taras widokowy, kantor, snack 
bar, fryzjer, parking niestrzeżony, parking strzeżony (opłata 6,6 Eur/ auto/ 
dzień) i niestrzeżony - bezpłatny.
Dla gości hotelowych GRATIS wstęp na otwarte kąpielisko termalne w 
sezonie letnim (23.04-18.09.17 – w razie sprzyjającej pogody czas otwar-
cia kąpieliska może ulec zmianie) lub wolny wstęp na położony ok. 150 m 
od hotelu kryty basen i do sauny (sauny czynne od 1.1. do 15.4.2017 oraz 
od 15.10. do 29.12.2017), poranne pływanie podczas całego roku, taksa 
klimatyczna. Od maja do końca sierpnia Klienci mają wolny wstęp do fit-
ness centrum (ok. 450 m od hotelu). Plaża nudystów i zjeżdżalnie czynne 
od czerwca do sierpnia.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 6 gratis – wyżywienie zgodnie z 
zamówieniem rodzicó w. Łóżeczko dla dziecka do lat 3 GRATIS. Na każdy 
pokój przypada (oprócz dnia przyjazdu) jeden parasol i 2 leżaki – nie-
przenośne. Śniadania i obiadokolacje – bufet. Możliwość dokupienia wy-
żywienia: śniadanie: 35,-zł /dorosły; 25,-zł /dziecko 6-12 lat; obiadokolacja: 
50,-zł/ os dorosła; 28,-zł /dziecko 6-12 lat. W miesiącu lipiec i sierpniu po-
byty ze śniadaniem w cenie. Na miejscu można również dokupić obiad 
w wysokości 4,5 Eur/ dorosły, 4 Eur/ dziecko. Na miejscu płatna kaucja 
zwrotna za kartę chip’ową w wysokości 2 Eur/ os.  Pobyty – min. 2
PROMOCJA! Dziecko do lat 6 na łóżku (jeżeli jest taka możliwość) lub 
śpiące z rodzicami GRATIS (w lipcu i sierpniu obowiązkowa dopłata do 
śniadań).

Hotel „THERMAL”*** 
STUROVO

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
THERMAL

SLOTHES

http://www.karpatia.pl/sturovo/thermal-hotel-.html
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miejscowość położona na południowym zachodzie Słowacji, w odległo-
ści ok. 70 km do Bratysławy, 150 km do Wiednia, 120 km do Budapesztu. 
Znajduje się tu całoroczne termalne kąpielisko THERMAL CORVINUS z 
krytymi i odkrytymi basenami termalnymi z temperaturą wody nawet 
do 38 st. C, zjeżdżalniami, brodziki dla dzieci i inne atrakcje.

VELKY MEDER
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położony w odległości ok 90 m od kąpieliska termalnego.
Zakwaterowanie w pokojach 1, 2-osobowych z możliwością nawet 2 
dostawek oraz 3-osobowych, wszystkie z łazienkami, suszarką do wło-
sów, TV Sat, telefon, sejf, WiFi Internet, lodówka, wszystkie pokoje na 
piętrze posiadają balkony.
Do dyspozycji gości: restauracja, bar, plac zabaw dla dzieci, trampoli-
na, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, gry planszowe, parking – opłata 3 
Euro/ auto/ noc. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 gratis – bez łóżka, ale z wyżywie-
niem. Zakwaterowanie 1 osoby dorosłej + dziecka liczona jako dorosły 
w pokoju 1-osobowym + dziecko na dostawce. Pobyty 7 nocy – min. 2
PAKIET WYGODA – pobyt 2-7 nocy, 2 posiłki dziennie, szlafrok dla 
dorosłych, napój bezalkoholowy do kolacji lub lampka wina (oprócz 
pierwszej kolacji), GRATIS wstęp na kąpielisko termalne (z możliwością 
dwukrotnego wyjścia), ilość wstępów = ilości wykupionych nocy, taksa 
klimatyczna. Dzieci do lat 3 – bez łóżka, ale z wyżywieniem i wejściem 
na kąpielisko GRATIS. Zakwaterowanie 1 osoby dorosłej + dziecka liczo-
na jako dorosły w pokoju 1-osobowym + dziecko na dostawce. Opłata 
za parking 3 Eur/ auto/ dzień. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1 
Eur/ osoba/ dzień. 

Hotel „THERMAL VARGA”*** 
VELKY MEDER

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
THERMAL

VARGA

SLOTHEVM

http://www.karpatia.pl/velky-meder/thermal-varga-hotel.html
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miejscowość położona w południowej Słowacji w odległości ok. 100 km 
od Budapesztu.
Zwana „Słowackim Martwym Morzem” ze względu na właściwości ter-
malnych wód leczniczych tu występujących (o temp. 80°C bijące z głę-
bokości 1900 m).
Leczy się tu choroby skórne, układu oddechowego i narządów ruchu. 
Badania wykazują, że przy leczeniu niektórych chorób (zwłaszcza przy 
astmie i różnych wysypkach skórnych) Podhajska woda daje głębszy i 
trwalszy efekt regeneracyjny niż woda z Morza Martwego.
W miejscowości całoroczne otwarte kąpielisko (2 baseny pływackie
–28°C, 2 baseny siedzące ok. 36°C, basen dla dzieci – 29°C)

PODHAJSKA
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położony w Radava (ok 2,7 km od termalnego kąpieliska w Podhajska).  
Pensjonat składa się z dwóch sąsiadujących budynków
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 - osobowych z łazienką, TV i 
aneksem kuchennym.
Do dyspozycji gości: duży, ogrodzony, trawiasty teren z małym pla-
cem zabaw dla dzieci, mini boiskiem do piłki nożnej, miejscem na 
ognisko i grill, miejsce parkingowe, Internet WiFi.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń przy 2 oso-
bach pełnopłatnych - GRATIS. Taksa klimatyczna płatna na miejscu 
0,4 Eur/ os/ dzień. Pobyty min. 3.

Pensjonat „LISKA” 
PODHAJSKA

 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

LISKA

SLOLIS

http://www.karpatia.pl/podhajska/liska-pensjonat-.html
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położona w części Belek, w odległości ok 900 m od kąpieliska, ok. 30 m 
restauracja, sklep spożywczy. 
Zakwaterowanie w pokojach 1-os oraz 2,3 osobowych z możliwo-
ścią dostawki, wszystkie z łazienkami, TV, czajnik bezprzewodowy, 
część z lodówkami. 
Do dyspozycji gości: wspólna kuchnia – 2 lodówki, mikrofala, ku-
chenka gazowa, jadalnia, Internet WiFi, grill elektryczny, altanki, prze-
chowalnia rowerów. Parking gratis. 
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 0,5 
Eur/ osoby/ dzień. Pobyty min 3 noce 
PROMOCJA - 1 dziecko do lat 10 na dostawce GRATIS

Pensjonat „GROFKA” 
PODHAJSKA
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PROMOCJE

GROFKA

SLOGRO

http://www.karpatia.pl/podhajska/grofka-pensjonat.html
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położony w odległości ok 1 km od kąpieliska i stacji kolejowej. 
Zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych, apartamentach 
4-osobowych (2 pokoje 2-os), wszystkie z łazienkami, aneksami ku-
chennymi, lodówką, TV.
Do dyspozycji gości: ogólnodostępne pomieszczenie z kominkiem 
i TV z bezpośrednim wyjściem na zewnętrzny taras z grillem, dostęp 
do WiFi, parking, plac zabaw dla dzieci w ogrodzie. 
Informacje dodatkowe:  w odległości ok 100 m znajduje się sklep 
spożywczy, kawiarnia i letnie kino. Dzieci do lat 3 bez łóżka gratis. 
Taksa klimatyczna płatna na miejscu. Minimum pobytu 3 noce. 

Dom Apartamentowy „RELAKS” 
PODHAJSKA
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jeden z większych ośrodków narciarskich na Słowacji, położone na gra-
nicy Niskich Tatr i Wielkiej Fatry.
Trasy zjazdowe ilość/długość: 18/11,0 km, ilość wyciągów/kolejek lino-
wych: 14/2, wysokość nad poziomem morza: 910-1361 m n.p.m., prze-
pustowość: 14100 osób/godz.
W miejscowości corocznie odbywają się Wyścigi Psich Zaprzęgów. 

DONOVALY
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położony zaledwie parę minut pieszo od SKI Centrum. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1, 2-os, 2-osobowych LUX z możliwo-
ścią dostawki, SUIT - 4-osobowe (2 pokoje połączone wewnętrznymi 
drzwiami) – wszystkie pokoje z łazienką, WiFi, TV Sat, minibar, telefon. 
W hotelu: 2 restauracje, lobby bar, kawiarnia, sala kongresowa, salonik dla 
palaczy, letni taras z grillem, przechowalnia sprzętu narciarskiego, GRATIS 
dla gości hotelowych WELLNESS CENTRUM (basen z brodzikiem, strefa re-
laksu, Saunowy Świat z 4 saunami – fińska, infra, parowa, solna, tepidarium, 
basen chłodzącym, jacuzzi, fitness centrum), multifunkcyjne boisko (tenis, 
siatkówka i inne), plac zabaw dla dzieci, WiFi w całym hotelu, parking gratis. 
Informacje dodatkowe: Istnieje możliwość dokupienia masaży. 
Możliwość pobytu z psem – 16 Eur/ dzień. Dzieci do lat 5 bez łóżka 
GRATIS. Minimum pobytu 2 noce.
PAKIET ZIMA: (obowiązuje w turnusach 01-22.12.22; 02.01-31.03.23), 
pobyt 2-7 nocy, 2 posiłki dziennie, GRATIS Wellness Centrum, 15% 
zniżki w wypożyczalni  sprzętu sportowego Dami Sport, 10% zniż-
ki na masaże i wybrane usługi wellness oraz w szkółce narciarskiej 
Dami Sport, Karta PARK SNOW upoważniająca do wielu zniżek w 
regionie. Taksa klimatyczna płatna na miejscu – ok 0,7 Eur/ osoba/ 
dzień. Zniżki dla dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych.

Wellness Hotel „SPORT”*** 
DONOVALY

 

SLOSPO

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SPORT

„SPORT”  
ZIMA

01-22.12.22; 03.01-31.03.23

2 noce 3 noce 4 noce 5 nocy 6 nocy 7 nocy

DOR/2,2LUX,SUITE4/2P 1116 1674 2232 2790 3348 3906
DZ(5-13)/DOS,SUITE4/2P 558 837 1116 1395 1674 1953

DZ(13-16)/ DOS,SUITE4/2P 837 1255 1674 2095 2511 2926
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/donovaly/sport-hotel-.html
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apartamentowy dom położony w odległości ok. 400 m od SKI centrum
Zakwaterowanie w studiach 2, 4 os. (jedno pomieszczenie) oraz 
apartamentach 4-os (sypialnia i pokój dzienny z rozkładanym wypo-
czynkiem) i 6-os (2 sypialnie i pokój dzienny z rozkładanym wypo-
czynkiem), wszystkie z łazienkami, w pełni wyposażonym aneksem 
kuchennym, TV, Internet WiFi. 
Do dyspozycji gości: restauracja, WELLNESS CENTRUM – sauna, ja-
cuzzi, infra sauna, strefa relaksu (dodatkowo płatne), plac zabaw dla 
dzieci. Parking – jedno miejsce parkingowe/ apartament jest gratis.
Informacje dodatkowe: Możliwość pobytu z psem – opłata ok. 16 
Eur/ dzień. Dzieci do lat 3 gratis bez świadczeń – możliwość wypoży-
czenia łóżeczka dla dziecka 5 Eur/ dzień. Możliwość dokupienia wy-
żywienia: śniadanie – 32,-zł/ dorosły; 18,-zł / dziecko (do 7 lat), śniada-
nie+obiadokolacja – 78,-zł / dorosły, 50,-zł/ dziecko (do 7 lat). Taksa 
klimatyczna płatna na miejscu ok. 0,50 Eur/ osoba/ dzień. Minimum 
pobytu 2 noce.

VILLA „GARDENIA” 
DONOVALY
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jedno z najstarszych uzdrowisk na Słowacji, otoczone ze wszystkich 
stron lasami liściastymi i iglastymi.
Położone jest u podnóża Szczawnickich Wierchów w malowniczej doli-
nie, przez którą przepływa potok Tepla.
Uzdrowisko zostało założone w 1350 roku. W Sklenych Teplicach znaj-
duje się 5 basenów termalnych o temperaturze wody od 37°C do 52,3°C. 
Ze względu na skład chemiczny należą one do typu siarczanowych, wa-
pienno-gorących hipotonicznych mineralnych wód termicznych. Są to 
najbardziej znaczące źródła mineralne pasma wulkanicznego na Sło-
wacji, zawierają m.in. magnez, jod, fluor, sód.
Główną atrakcją uzdrowiska jest gorąca kąpiel parowa w jaskini zwy-
czajowo nazywanej „Parenicą”. W uzdrowisku znajduje się odkryty 
kompleks termalnych basenów składający się z dużego basenu i małego 
brodzika oraz placu zabaw dla dzieci.
W Sklenych Teplicach leczy się schorzenia neurologiczne narządów ru-
chu, reumatologiczne, zapalenia stawów, układu nerwowego, polineu-
ropatię z objawami uszkodzenia mięśni, schorzenia kręgosłupa, stany 
po paraliżu. Znajduje się tu Poliklinika, gdzie goście korzystają z opieki 
lekarskiej, rehabilitacji i zabiegów leczniczych.
NARTY – SALAMANDRA RESORT (12 km) – najdalej na południe usytu-
owany ośrodek narciarski na Słowacji, 4-osobowa kolejka krzesełkowa, 
nowoczesny system zaśnieżania, długość trasy narciarskiej 1450 m.

SKLENE TEPLICE SKLENE TEPLICE 
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(dawny Pensjonat „PARK) - położony w parku zdrojowym ok. 60 m. od 
kompleksu basenów termalnych krytych i na wolnym powietrzu. W 
parku znajduje się także urocze oczko wodne, miejsce na grill. 
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkami i TV, część z nich typu „stu-
dio” (na dwa pokoje 2 os. jedna łazienka). 
Informacje dodatkowe: Wyżywienie w Pen. Lenka – odległość 
ok. 250 m, możliwość dopłaty do pokoju z balkonem 14 zł/ os/ noc. 
Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1 Eur/ os/ dzień, zniżki dla 
dzieci: do 3 lat – gratis, od 3-12 lat – 30% zniżki od ceny pobytu 
(dzieci nie mają zabiegów). 
W cenie każdego pobytu:  1 h/ dzień wstęp na basen termalny 
(BANSKY KUPEL) i siłownię.
POBYT LECZNICZY (LECZ) – minimum 7 nocy (dłuższe pobyty w 
promocji 14=13, 21=19), 3 posiłki dziennie, 2 zabiegi/ dzień, wstęp-
ne badanie lekarskie. 
POBYT RELAKSACYJNY (REL) - pobyty 3-6 nocy, 3 posiłki dzien-
nie, 2 zabiegi dziennie, wstępne badanie lekarskie, parking.  
Pobyty - 7 nocy (niedziela – niedziela). 

Sanatorium „MATEJA BELA”
SKLENE TEPLICE 
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(dawny Pensjonat „LENKA”)  - położony w odległości ok. 30 m. od 
termalnych basenów na wolnym powietrzu oraz bogatej bazy zabie-
gowej i krytych termalnych basenów. Pensjonat przystosowany jest 
do przyjmowania gości niepełnosprawnych. Do parku zdrojowego z 
grotą „Parenica” (grota skalna z termalna wodą) ok. 35m. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 os. z łazienkami, TV, telefonem. 
Do dyspozycji na miejscu: restauracja i kącik dziecięcy. 
W cenie każdego pobytu: 1 h/ dzień wstęp na basen termalny 
(BANSKY KUPEL) i siłownię. 
POBYT LECZNICZY (LECZ) – minimum 7 nocy (dłuższe pobyty w 
promocji 14=13, 21=19), 3 posiłki dziennie, 2 zabiegi/ dzień, wstęp-
ne badanie lekarskie. Pobyty - 7 nocy (niedziela – niedziela). 
POBYT RELAKSACYJNY (REL) - pobyty 3-6 nocy, 3 posiłki dzien-
nie, 2 zabiegi dziennie, wstępne badanie lekarskie, parking. 
Informacje dodatkowe: zniżki dla dzieci: do 3 lat – gratis, od 3-12 
lat – 30% zniżki od ceny pobytu (dzieci nie mają zabiegów).
Opłaty dodatkowe: taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1 Eur/ 
os/ dzień

Sanatorium „ALZBIETA” 
SKLENE TEPLICE 
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odrestaurowany, dwupiętrowy pensjonat zdrojowy w pobliżu parku 
zdrojowego.
Zakwaterowanie w pokojach 1, 2-osobowych o wysokim stan-
dardzie. Pokoje, urządzone w stylu pałacowym, z łazienką, TV, te-
lefonem i lodówką. 
Do dyspozycji gości: bezpośrednio w pensjonacie dostępny jest 
basen termalny oraz zabiegi hydroterapeutyczne. 
W cenie każdego pobytu: 1 h/ dzień wstęp na basen termalny 
(BANSKY KUPEL) i siłownię. 
POBYT LECZNICZY (LECZ) – minimum 7 nocy (dłuższe pobyty 
w promocji 14=13, 21=19), 3 posiłki dziennie, 2 zabiegi/ dzień, 
wstępne badanie lekarskie. Pobyty - 7 nocy (niedziela – niedziela). 
POBYT RELAKSACYJNY (REL) - pobyty 3-6 nocy, 3 posiłki dzien-
nie, 2 zabiegi dziennie, wstępne badanie lekarskie.
Informacje dodatkowe: na posiłki dochodzi się do pobliskiego 
Pensjonatu „Lenka“. Zniżki dla dzieci: do 3 lat – gratis, od 3-12 lat – 
30% zniżki od ceny pobytu (dzieci nie mają zabiegów). 
Opłaty dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1 
Eur/ os/ dzień. 

„DOM GOETHEGO” 
SKLENE TEPLICE 
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uzdrowisko leży w pięknej okolicy wśród parków, lasów Kotliny Zwoleń-
skiej, na wysokości 373 m n.p.m.
Otoczone rozległymi lasami, parkami i równinami. Uzdrowisko znane 
od ponad 750 lat dzięki leczniczym efektom wód mineralnych. Z mi-
neralnych źródeł najważniejsze w terapii jest źródło Kupelny prameň 
(źródło zdrojowe). Pozostałe cztery źródła wykorzystywane są do co-
dziennego picia. O podobnym składzie leczniczym źródła są tylko w Ar-
gentynie, Australii i Hiszpanii. Uzdrowisko
Sliac specjalizuje się w leczeniu chorób układu krążenia. Leczy się tu sta-
ny po nagłych chorobach serca, wady zastawki sercowej, stany po na-
głym zawale, choroby tętnic kończyn, stany po trombozach, operacjach 
wad serca, stany po operacjach naczyń krwionośnych. 

SLIAC
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luksusowy hotel.
Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 1, 2-osobowych z łazienką, TV-
SAT, lodówką i telefonem, dostępem do Internetu, szlafroki, czajnik bezprze-
wodowy + kawa i herbata, możliwość dostawki, pokoje z balkonami dopłata 
ok. 5 Eur/ pokój/ noc. 
Do dyspozycji gości: restauracja, Słowacka Koliba, kryty basen termalny, 
basen na wolnym powietrzu, sala konferencyjna, jacuzzi, hydromasaże, sau-
na, tenis, minigolf, wypożyczalnia rowerów, możliwość nauki jazdy konnej, 
golf, aerobik. W cenie pobytu GRATIS nieograniczone korzystanie z termal-
nych basenów (kryte i odkryte), saun (parowa fińska, ziołowa, mentolowa i 
infrasauna – wejście dla osób powyżej 12 roku życia), jacuzzi, części relaksa-
cyjnej, tepidarium, bar herbaciany, Natural Spa – zewnętrzny basen dziecię-
cy, basen chłodzący, zewnętrzne jacuzzi i strefa relaksu. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 6 bez łóżka GRATIS z wyżywieniem 
zgodnie z zamówieniem rodziców, wypożyczenie łóżeczka dziecięcego gra-
tis. Udogodnienia dla dzieci: piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki, trampoli-
na, konsola X-box, kącik dziecięcy w restauracji, stoliki dla dzieci, menu dla 
dzieci, gry planszowe, w wybranych terminach animacje i klub dziecięcy dla 
dzieci od 4 lat. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 0,6 Eur/ os/ dzień, 
parking 2 Eur/ noc. Pobyty min.2 . 
PAKIET WELLNESS & SPA – 2 posiłki dziennie, nieograniczone korzystanie z 
termalnych basenów (kryte i odkryte), saun (parowa fińska, ziołowa, mento-
lowa i infrasauna), jacuzzi, części relaksacyjnej, tepidarium, bar herbaciany, 
Internet w pokoju, w wybranych terminach animacje dla dzieci od 4 roku 
życia. Dziecko bez łożka do lat 6 GRATIS. 
BONUS dodatkowe bonusy dla osoby dorosłej śpiącej na pewnym łóżku w 
zależności od długości pobytu: 10% zniżki na dodatkowe zabiegi, od 4 nocy 
- masaż klasyczny 30’. Możliwość dopłaty do obiadów 60,-zł , dzieci 6-12 lat 
30,-zł. Dziecko 6-12 lat na dostawce stała cena z 2 posiłkami bez zabiegów. 
PROMOCJA 7=6

Hotel „KASKADY” **** 
SLIAC
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uzdrowisko położone w południowo środkowej Słowacji, w odległości 
ok. 15 km od granicy węgierskiej. W czasach antycznych w źródłach ter-
malnych (woda o temp. 26 - 28°C) kąpali się rzymscy legioniści, do dziś 
zachowały się 32 baseny chronione jako zabytek pod nazwą „Łaźnie 
Rzymskie”. Miejscowość posiada kompleks basenów termalnych (2 ba-
seny termalne o wymiarach 10 x 30 m oraz dla dzieci o wymiarach 3 x 6 
m) czynnych sezonowo od maja do końca września (czynne z wyłącze-
niem wtorków i czwartków). Woda termalna: siarkowodorowo-kwaśna, 
alkaliczno-solankowa, siarczanowo słona. Wyjątkowość tutejszej wody 
polega na tym, że jako jedna z dwóch w Europie (źródła „Vichy” Francja) 
zawiera tlenek węgla i siarkowodór. Siarkowodór zawarty w wodzie le-
czy bóle reumatyczne kości, tlenek węgla chroni i leczy serce, żyły u układ 
krwionośny. DUDINSKĄ wodę mineralną używa się również jako kuracje 
pitną. Okolice Dudinców obfitują w różnorodne zabytki: zamek w Anto-
lu, Banska Stawnica wpisana na listę UNESCO.

DUDINCE
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położony przy parku uzdrowiskowym
Zakwaterowanie: posiada ok. 180 miejsc, w pokojach 1, 2 os. (po remoncie) 
z łazienkami, lodówką, TV, radio, dostępem do Internetu, klimatyzacją; rów-
nież pokoje z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych
W cenie pobytu ze śniadaniem GRATIS nieograniczone korzystanie z ter-
malnych basenów (kryte i odkryte), saun (parowa fińska, ziołowa, mentolowa 
i infrasauna), jacuzzi, części relaksacyjnej, tepidarium, bar herbaciany. 
Do dyspozycji gości: kawiarnia, restauracje, sala: klubowa, koncertowa, ki-
nowa; kantor, fryzjer, wypożyczalnia rowerów, bilard, kort tenisowy, siłownia, 
solarium, jacuzzi, hotelowy sejf, WiFi, podziemne garaże, parking. 
W cenie pobytu relaksacyjnego (REL): pełne wyżywienie (śniadanie - 
szwedzki stół, obiad i kolacja - wybór z 5 menu), wstępna wizyta lekarska, 2 
zabiegi dziennie i fitness (oprócz niedziel), basen rehabilitacyjny gratis. 
W cenie pobytu leczniczego (LECZ): pełne wyżywienie (śniadanie - szwedz-
ki stół, obiad i kolacja - wybór z 5 menu), wstępna wizyta lekarska, 3 zabiegi 
dziennie i fitness (oprócz niedziel), basen rehabilitacyjny gratis w sezonie let-
nim również zewnętrzny, BONUS – do wyboru (przy pobycie min. 4 noce) – 1 
x Oxylife, 2 x „wanna piasku” zabieg na ręce, 1 x Nordic Walking, 1 x masaż 
wodny – cale ciało, 1 x 1h Saunowy Świat, 1 x 2h tenis, od min. pobytu 15 dni 
gratis parking.
Informacje dodatkowe: Basen zewnętrzny gratis - otwarty 29.04-29.09. 
Możliwość zamówienia dietetycznego wyżywienia. Taksa klimatyczna płatna 
na miejscu – 1 Eur/os./doba, parking płatny na miejscu. Pobyty - min. 4 noce.

Sanatorium „DIAMANT”*** 
DUDINCE
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jezioro/ zbiornik wodny zwany potocznie „słowackim morzem”, poło-
żony w północnej części Niziny Wschodniosłowackiej, ze względu na 
sprzyjający klimat, panujący zwłaszcza w okresie letnim, Zemplínska 
šírava bywa intensywnie wykorzystywana do celów rekreacyjnych, od-
notowano tu najwięcej słonecznych dni w roku. Na południowym brze-
gu zalewu znajduje się wiele ośrodków turystyczno-wypoczynkowych. 
Do najsłynniejszych centrów ruchu turystycznego należą Hôrka, Kaluža, 
Paľkov i Kamenec. W ośrodkach znajdują się wypożyczalnie łódek, ro-
werów wodnych, skuterów wodnych, nart wodnych oraz desek do wind-
surfingu. Ośrodki są także punktem wyjściowym szlaków turystycznych 
w góry Vihorlatské vrchy oraz tras rowerowych. Istnieje tu przystań re-
gularnie kursujących statków turystycznych. Zalew Zemplínska šírava 
oferuje także znakomite warunki dla matorów wędkarstwa. Wschod-
nia część sztucznego jeziora Zemplínska šírava (około jedna piąta po-
wierzchni) stanowi obszar chroniony rezerwatu ornitologicznego. Żyje 
tutaj nieomalże sto gatunków ptactwa wodnego, z których wiele to 
gatunki rzadko spotykane i zagrożone. Okoliczne wzgórza porośnięte 
są winoroślami, a w winnicach można zadegustować i kupić rewelacyj-
ne wina.  Nowością jest otwarcie w czerwcu 2014 ThermalPark SIRAVA 
– aquaparku w skład którego wchodzi basen relaksacyjnego i jacuzzi, 
dzika rzeka, huśtawki wodnej, basenu termalnego, basenu wypoczyn-
kowego, brodzika i mnóstwa zjeżdżalni, jeden z odkrytych basenó w jest 
z wodą termalną. 

ZEMPLINSKA SIRAVA
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kameralny, położony na brzegu jeziora. 
Zakwaterowanie: w pokojach 1-os oraz 2 i 3 osobowych z możli-
wością dostawki (rozkładany wypoczynek – dostawka dla 1 dorosłej 
lub 2 dzieci do lat 12), większość z balkonami, wszystkie z TV, sejfem, 
łazienką, możliwość przyłączenia do internetu. Pokoje z widokiem na 
jezioro i klimatyzacją za dopłatą – 50,-zł/ pokój/ doba. 
Do dyspozycji gości: restauracja, taras widokowy z leżakami i pa-
rasolami, plac zabaw dla dzieci, GRATIS Wellness Centrum (sauna 
fińska, infra sauna, relax strefa, wiadro i mały basen z zimną wodą), 
siłownia, korzystanie z funkcyjnego boiska, parking. Za dodatkową 
opłatą można skorzystać z usług salonu kosmetycznego  FAnnBEAU-
TY pracującego na produktach marek Matis, Gosh oraz Mavala. 
Informacje dodatkowe: Możliwość pobytu z małym psem – opłata 
17 Eur/ noc. Dziecko do lat 5 gratis bez świadczeń, możliwość wypo-
życzenia łóżeczka 10 Eur/ pobyt. Taksa klimatyczna 0,7 Eur/ os/ dzień 
płatna na miejscu. Możliwość dokupienia obiadokolacji – 60,-zł/ do-
rosły; 42,-zł/ dziecko (3-12). Turnusy minimum 2 noce. 

Hotel „GLAMOUR”**** 
ZEMPLINSKA SIRAVA 
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niewielka miejscowość wypoczynkowa, położona ok. 30 km od centrum 
Bratysławy. Główną atrakcją miejscowości są czyste „Słoneczne Jeziora”, 
liczne plaże oraz nowopowstały kompleks basenów termalnych „AQU-
ATHERMAL”.W skład kompleksu wchodzi: część kryta i odkryta, w sumie 
9 basenów termalnych o różnej wielkości i ciepłocie wody od 29 -39°C, 
place zabaw dla dzieci, wellness centrum, zjeżdżalnie, masaże. Miejsco-
wość oferuje szerokie możliwości uprawiania sportów wodnych (m.in. 
doskonałe warunki do uprawiania windsurfingu), wędkarstwa (również 
rewiry do połowu rekordowego).

SENEC
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wioska wakacyjna położona w północnej części Słonecznych Jezior (org. 
Slnečné jazerá) – odległosć do jeziora ok. 150 m
Zakwaterowanie: 13 bungalowach składających się z 52 aparta-
mentów. Zakwaterowanie w 4-osobowych APARTAMENTACH – każ-
dy składa się z sypialni 2-osobowej – podwójne łóżko, pokój dzienny 
z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym, tu też znajduje się 
rozkładana sofa dla 2 osób (190x120 cm), TV, łazienka (prysznic, WC, 
umywalka), taras z krzesłami. 
Do dyspozycji Gosci: znajduje się recepcja (Internet), plac zabaw dla 
dzieci z piaskownicą, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, re-
stauracja, bufet, w miesiącach letnich tu odbywają się wieczorki przy 
muzyce. Miejsce parkingowe przy apartamencie. 
Informacje dodatkowe: Goście zakwaterowani na terenie Holiday Vil-
lage Senec mają wolny wstęp na teren Słonecznych Jezior. Na miejscu 
płatna kaucja zwrotna w wysokości 50 Eur/ apartament.
Dodatkowe bonusy: bilet na 2 przejazdy Słonecznym Expressem (lipiec 
- sierpień), przy pobycie min. 7 nocy 15% zniżki do Aquaparku Senec. 
Dzieci do lat 2 gratis bez łóżka. Poza sezonem promocja 7=6 – dotyczy 
pobytów do 30.06 oraz po 01.09  w terminie 01.07-31.08 – minimum po-
bytu to 3 noce, w pozostałych terminach min. 2 noce. 
Dopłaty: taksa klimatyczna płatna na miejscu 0,7 Eur/ osoba powyżej 6 
lat/ dzień, parking 3 Eur/ noc, łóżeczko dla dziecka 7 Eur/ dzień, pobyt z 
małym psem 10 Eur/ dzień. Na zapytanie możliwość pobytu 5 osoby w 
apartamencie na małej dostawce – stała opłata 60,-zł / noc. 

„HOLIDAY VILLAGE SENEC” 
SENEC  

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

HOLIDAY
VILLAGE

SLOSEN

http://www.karpatia.pl/senec/senec-holiday-village.html
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•	 JANSKE LAZNE 
•	 VELKE LOSINY
•	 KARLOVY VARY
•	 LAZNE TEPLICE

•	 JANSKE LAZNE 
•	 PEC POD ŚNIEŻKĄ
•	 SPINDLERUV MLYN
•	 ROKYTNICE NAD JIZEROU 
•	 HARRACHOV
•	 LIBEREC

•	 JANSKE LAZNE 
•	 LIPOVA LAZNE
•	 VELKE LOSINY
•	 KARLOVY VARY
•	 LAZNE TEPLICE
•	 LUHACOVICE LAZNE
•	 MARIANSKE LAZNE

•	 LIBEREC
•	 CZESKI RAJ
•	 PRAGA
•	 MORAWSKI KRAS
•	 CESKY KRUMLOV
•	 LIPNO NAD VLTAVOU
•	 CZESKA SZWAJCARIA

WODY TERMALNE GÓRY / NARTY UZDROWISKA INNE

•	 LUHACOVICE LAZNE
•	 MORAWSKI KRAS

MORAWY
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malownicza, górska, niewielka ale znana miejscowość turystyczna i 
uzdrowiskowa, położona we wschodniej części czeskich Karkonoszy, 
na stoku Czarnej Góry (1299m n.p.m.), zyskała popularność ze względu 
na dogodne warunki klimatyczne i termalne źródła lecznicze - 2 źródła 
wód termalnych (Czarne i Januv) o temperaturze ok. 32-36°C (3 baseny 
termalne – w tym 2 rehabilitacyjne, woda ok. 28°C) wykorzystywane do 
leczenia narządów ruchu (stawy, kręgosłup, stany pourazowe), układu 
nerwowego; stosowane zabiegi z zakresu fizykoterapii, balneoterapii. 
W miejscowości Kolumnada Zdrojowa, kolejka gondolowa (kabinowa, 
8-miejscowa) na Czarną Górę. Miejscowosc stala się centrum wypo-
czynku, zabawy, sportu i pobytów uzdrowiskowych.
LATO - Czarna Góra - kolejka gondolowa - taras widokowy ‘panorama’, 
rowerowy szlak dydaktyczny, ścieżka edukacyjna - czarnogórskie tor-
fowiska, szlaki turystyczne, Nordic Walking, wypożyczalnia rowerów, 
park linowy, trasy rowerowe, zjazdy na górskich hulajnogach, wypoży-
czalnia quadów, loty widokowe, uzdrowiskowe centrum miasteczka z 
zabytkową Kolonadą, cernohorsky bus – połączenie autobusowe z Pe-
cem pod Śnieżką. Pole golfowe – ok. 5 km w Mladych Bukach.
ZIMA - 2 wyciągi krzesełkowe, 12 wyciągów narciarskich, 6 narciarskich 
tras biegowych (łacznie ok. 50 km tras), 12 tras zjazdowych, również 
stoki dla początkującyhc narciarzy, wyciąg gondolowy na Czarną Górę 
(Cerna Hora), SKI ARENA (połączone 2 centra narciarskie w Janskich La-
zniach i Pecu pod Snieżką, gratisowy skibus pomiędzy tymi miejscowo-
ściami), „Czarnogórski“tor saneczkowy o długości 3,5 km.

JANSKE LAZNE 
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Rodzinny, górski pensjonat urządzony w 100 letnim,  całkowicie odno-
wionym budynku, położonym w centrum uzdrowiska, wewnątrz zostały 
oddane do użytku komfortowe, prywatne apartamenty. 
Zakwaterowanie: Każdy apartament posiada w pełni wyposażony, 
nowoczesny aneks kuchenny z częścią jadalnianą (kuchenka induk-
cyjna, mikrofalowa, komplet garnków i naczyń, stół z krzesłami), ła-
zienkę, TV, dostęp do Internetu Wi-Fi. Jeden apartament przystoso-
wany dla osób niepełnosprawnych.
APT2 – dla 2 osób, 26 m2, jedno pomieszczenie z miejscem do spania 
– podwójne łóżko i aneksem kuchennym
APT3 – dla 3 osób, 33 m2, 2 pomieszczenia – sypialnia dla 3 osób oraz 
pokój dzienny z aneksem kuchennym 
APT4 – dla 4 osób, mniejszy, 34 m2, sypialnia dla 4 osób łóżko mał-
żeńskie i łóżko piętrowe, pokój dzienny z aneksem kuchennym
AP4S – dla 4 osób, większy - superior, 64 m2, 2 sypialnie 2 osobowe, 
duży pokój dzienny, samodzielna kuchnia
APT6 – dla 6 osób, 85 m2, 2 sypialnie – 4 i 2 osobowa, pokój dzienny 
z aneksem kuchennym
Do dyspozycji gości: przechowalnie sprzętu sportowego (np. rowe-
rów), narciarskiego, pokój zabaw dla dzieci, lobby bar, duży oświetlo-
ny parking. Przy pensjonacie przystanek ski busa, możliwość jazdy na 
sankach dla dzieci, ok. 50-100 m od pensjonatu restauracje.
Informacje dodatkowe: W całym budynku i apartamentach panuje 
zakaz palenia, taksa klimatyczna płatna na miejscu dodatkowo, par-
king – 20 Czk/auto/noc. Dzieci do 3 lat bez osobnego łóżka do spa-
nia – gratis. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka – 100 Czk/
noc. Zwierzęta nie są akceptowane w obiekcie. Pobyty min. 3 noce

Apartamenty „JANSKY POTOK I” 
JANSKE LAZNE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

JANSKY
POTOK I

CZEJP1

JANSKY POTOK I  
CENA ZA 1 NOC 05.09-30.11.22

30.11-22.12.22 
01.07-04.09.23 
20.03-10.04.23

03.01-20.03.23

DOR/APT2, APT3, APT4/0P 131 159 225
DZ(3-12)/ APT2, APT3,APT4/0P 93 112 159

DOR/AP4S/0P 145 166 255
DZ(3-12)/ AP4S/0P 145 119 179

DOR/APT6/0P 131 159 225
DZ(3-12)/ APT6/0P 131 112 159

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/janskie-laznie/jansky-potok-i.html
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Nowy pensjonat w centrum uzdrowiska (ok. 50 m od deptaka), postawio-
ny zgodnie z nowoczesnymi trendami architektonicznymi współgrający-
mi z górską naturą. 
Zakwaterowanie: nowocześnie i komfortowo wykończone prze-
stronne apartamenty, z aneksem kuchennym, TV, dostępem do In-
ternetu Wi-Fi.
APT2 – dla 2-3 osób, 38 m2, dwupoziomowy, sypialnia dla 2 osób, 
aneks kuchenny, możliwość dostawki dla 3 osoby 
APT3 – dla 3-4 osób, 40 m2, 2 pomieszczenia – sypialnia dla 3 osób oraz 
pokój dzienny z aneksem kuchennym, możliwość dostawki dla 4 osoby 
APT4 – dla 4-5 osób, mniejszy, 40 m2, sypialnia dla 4 osób lóżko mał-
żeńskie i łóżko piętrowe, pokój dzienny z aneksem kuchennym, moż-
liwość dostawki dla 5 osoby
AP4K – dla 4-5 osób, większy - komfort, 50 m2, 2 sypialnie 2 osobo-
we – łóżko małżeńskie, 2 pojedyncze łóżka lub łóżko piętrowe, duży 
pokój dzienny, aneks kuchenny, możliwość dostawki dla 5 osoby 
AP4S – dla 4-5 osób, superior, 65 m2, 2 sypialnie 2 osobowe, duży po-
kój dzienny z aneksem kuchennym, możliwość dostawki dla 5 osoby
Do dyspozycji Gości: sala gier i zabaw, sala konferencyjna, lobby bar, 
kawiarnia serwująca doskonałą kawę i domowe przekąski, narciarnia. 
W pobliżu przystanek skibusa, przy pensjonacie możliwość jazdy na 
sankach dla dzieci, oświetlony parking.
Informacje dodatkowe: W całym budynku i apartamentach zakaz

Apartamenty „JANSKY POTOK II” 
JANSKE LAZNE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

JANSKY
POTOK II

CZEJP2

JANSKY POTOK II  
CENA ZA 1 NOC 05.09-30.11.22

30.11-22.12.22 
01.07-04.09.23 
20.03-10.04.23

03.01-20.03.23

DOR/APT2, APT3 /0P 158 186 253
DZ(3-12)/ APT2, APT3 /0P 115 129 179

DOR/APT4/0P 158 186 243
DZ(3-12)/ APT4/0P 115 129 175

DOR/AP4K/0P 165 186 253
DZ(3-12)/ AP4K/0P 165 129 179

DOR/AP4S/0P 172 199 265
DZ(3-12)/ AP4S/0P 172 142 188
DOR,DZ/DOS/0P 85 85 85

ceny podane w PLN

palenia, taksa klimatyczna płatna na miejscu dodatkowo, 
parking – 20 Czk/auto/noc. Dzieci do 3 lat bez osobnego 
łóżka do spania – gratis. Możliwość wypożyczenia łóżecz-
ka dla dziecka – 100 Czk/noc. Zwierzęta nie są akceptowa-
ne w obiekcie. Pobyty min 3 noce.

http://www.karpatia.pl/janskie-laznie/jansky-potok-ii.html
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Hotel po generalnym remoncie,położony w centrum uzdrowiska, połą-
czony przeszklonym przejściem z nowoczesnym AQUACENTRUM: kryty 
basen termalny z przeciwprądem (temperatura wody 27-28°C), jacuzzi – 
również zewnętrzne z temp. wody 32°C, sauna parowa, fińska) oraz bazą 
zabiegową i fitcentrum.
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe – łóżko małżeńskie 180 cm z 
możliwością rozsunięcia na 2 pojedyncze, niektóre z balkonami (za 
dopłatą 30,-zł/os./noc - poza okresem świąteczno-sylwestrowym), 
pokoje 1 osobowe – łóżko szer. 140 cm oraz APARTAMENT 2 osobo-
wy z możliwością 1 dostawki – rozkładany szeroki fotel (na zapytanie 
za dopłatą). W pokojach dodatkowo płatny mini-bar. 
W cenie każdego pobytu: Wi-Fi, śniadania w formie bufetu, wypo-
życzenie szlafroka, 2 godziny dziennie wstęp do AQUACENTRUM i do 
fitness centrum, 10% zniżki na zabiegi.
W cenie pobytu relaksacyjnego: 7 nocy niedziela-niedziela, 2 po-
siłki dziennie, 7 zabiegów relaksacyjnych (częściowy masaż klasycz-
ny, częściowy masaż hawajski, 2 relaksacyjne kąpiele aromatyczne, 2 
kąpiele perełkowe, okład borowinowy)
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo. Par-
king płatny dodatkowo – 50,-Czk/noc/auto, ilość miejsc ograniczona, 
nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca parkingowego. 
Na terenie obiektu – przechowalnia sprzętu sportowego (rowery, 
narty, wózki). Dzieci do 3 lat bez świadczeń gratis. Dzieci 3-12 lat ze 
zniżką - bez zabiegów. Pobyty hotelowe min. 2 noce. Możliwość do-
kupienia obiadów i kolacji w cenie 50,-zł/posiłek/os.dor., 40,-zł/posi-
łek/dziecko 3-12 lat.

SPA HOTEL  „TERRA”  ***
JANSKE LAZNE

CZETER
Superior

„TERRA” 
CENA ZA 1 NOC

11.09-
18.12.22

28.05-
11.09.23

01-21.01.23, 
12.03-

06.04.23, 
03-27.05.23, 

10.09-
17.12.23

21.01-
12.03.23, 

06.04-
03.05.23, 

27.05-
10.09.23

DOR/2/1P 282 329 417 485
DZ(3-12)/2/1P 226 265 355 412

DOR/1/1P 342 388 498 565
DOR/APT2/1P 353 399 525 592

DZ(3-12)/
APT2,DOS/1P 282 321 446 504

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TERRA

„TERRA” 
RELAKSACYJNY 

7 nocy 
CENA ZA 1 NOC

11.09-
18.12.22

01-21.01.23, 
12.03-06.04.23, 

03-27.05.23, 
10.09-17.12.23

21.01-12.03.23, 
06.04-03.05.23, 
27.05-10.09.23

DOR/2/2P 390 510 545
DOR/1/2P 448 586 628

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/janskie-laznie/terra-spa-hotel-.html
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Hotel położony w centrum uzdrowiska, połączony przeszklonym przej-
ściem z nowoczesnym AQUACENTRUM: kryty basen termalny z przeciw-
prądem (temperatura wody 27-28°C), jacuzzi – również zewnętrzne z temp. 
wody 32°C, sauna parowa, fińska) oraz bazą zabiegową i fitcentrum.
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe – łóżko małżeńskie 180 cm z 
możliwością rozsunięcia na 2 pojedyncze, niektóre z balkonami (za 
dopłatą 30,-zł/os./noc - poza okresem świąteczno-sylwestrowym), 
pokoje 1 osobowe – łóżko szer. 140 cm oraz APARTAMENT 2 osobo-
wy z możliwością 1 dostawki – rozkładany szeroki fotel (na zapytanie 
za dopłatą). W pokojach dodatkowo płatny mini-bar. 
W cenie każdego pobytu: Wi-Fi, wypożyczenie szlafroka, 2 godziny 
dziennie wstęp do AQUACENTRUM i do fitness centrum. 
W cenie pakietu ŚWIĘTA – 3 noce, 2 posiłki dziennie (bez napojów) 
śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu - w tym 
kolacja wigilijna 24.12, 1 x częściowy masaż aromatyczny, okład boro-
winowy, okład parafinowy, upominek świąteczny, voucher na kawę 
w Zdrojowej Kolumnadzie, bogaty program kulturalny. Dopłata do 
pokoju z balkonem – 79,-zł/osobę/ pobyt 3 noce.
W cenie pakietu SYLWESTER – 6 nocy, 2 posiłki dziennie (bez na-
pojów) śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu, 
zabawa sylwestrowa w secesyjnej Zdrojowej Kolumnadzie z muzyką 
na żywo i bogatym programem i fajerwerkami, menu – ciepły i zim-
ny bufet, gulasz o północy, toast noworoczny - wino musujące 0,3l/
os. (pozostałe napoje płatne dodatkowo), 1 x częściowy masaż aro-
matyczny, okład borowinowy, okład parafinowy, voucher na kawę 
w Zdrojowej Kolumnadzie. Dopłata do pokoju z balkonem – 156,-zł/
osoba/ pobyt 6 nocy.
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo. Par-
king płatny dodatkowo – 50,-Czk/noc/auto, ilość miejsc ograniczona, 
nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca parkingowego. 
Na terenie obiektu – przechowalnia sprzętu sportowego (rowery, 
narty, wózki). Dzieci do 3 lat bez świadczeń gratis. Dzieci 3-12 lat ze 
zniżką - bez zabiegów. Pobyty hotelowe min. 2 noce. Możliwość do-
kupienia obiadów i kolacji w cenie 50,-zł/posiłek/os.dor., 40,-zł/posi-
łek/dziecko 3-12 lat.

SPA HOTEL  „TERRA”  ***
JANSKE LAZNE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TERRA

CZETER
Superior

TERRA 
ŚWIĘTA 

CENA ZA 1 NOC

23-
26.12.22 

3 noce

DOR/2/2P 745
DZ(3-12)/2 /2P 562

DOR/1/2P 812
DOR/APT2/2P 827

DZ(3-12)/
APT2,DOS/2P 632

ceny podane w PLN

TERRA 
SYLWESTER 

CENA ZA 1 NOC

26.12.22-
01.01.23 

6 nocy

DOR/2/2P 681
DZ(3-12)/2 /2P 535

DOR/1/2P 749
DOR/APT2/2P 765

DZ(3-12)/
APT2,DOS/2P 607

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/janskie-laznie/terra-spa-hotel-.html
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położony ok. 500 m od centrum uzdrowiska i basenu termalnego przy H. 
Terra, ok. 1 km do kolejki gondolowej na Czarną Górę; 
Zakwaterowanie: 96 miejsc w pokojach 2 osobowych w starszym 
standardzie przed remontem oraz PLUS po renowacji (S), wszystkie 
z TV, telefonem, lodówką, podręcznym sejfem, z możliwością 1 do-
stawki dla dzieci do 12 lat. 
W cenie każdego pobytu: Wi-Fi, 2 godziny dziennie wstęp do AQU-
ACENTRUM, 2 godziny dziennie wstęp do fitness centrum, 10% zniżki 
na zabiegi.
W cenie pakietu SYLWESTER – 6 nocy: 2 posiłki dziennie (bez napo-
jów) śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu, zabawa 
sylwestrowa w secesyjnej Zdrojowej Kolumnadzie z muzyką na żywo i 
bogatym programem i fajerwerkami, menu – ciepły i zimny bufet, gulasz 
o północy, toast noworoczny - wino musujące 0,3l/os. (pozostałe napoje 
płatne dodatkowo), 1 x częściowy masaż aromatyczny, okład borowino-
wy, okład parafinowy, voucher na kawę w Zdrojowej Kolumnadzie. 
Pakiet SYLWESTER 3 noce – bez zabiegów, pozostałe świadczenia jw.
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo. Par-
king płatny dodatkowo – 50,-Czk/noc/auto, ilość miejsc ograniczona, 
nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca parkingowego. 
Dopłata do pokoju z balkonem. Dzieci do 3 lat bez świadczeń gra-
tis. Dzieci 3-12 lat ze zniżką - bez zabiegów. Pobyty hotelowe min. 2 
noce, ferie 3 noce. 

HOTEL  „REVA”  
JANSKE LAZNE

CZEREV

„REVA” 
CENA ZA 1 NOC

11.09-
18.12.22

01-21.01.23, 
12.03-06.04.23, 

03-27.05.23, 
10.09-17.12.23

21.01-12.03.23, 
06.04-03.05.23, 
27.05-10.09.23

DOR/2/1P 188 255 283
DZ(3-12)/2,DOS/1P 150 218 241

DOR/1/1P 211 283 310
DOR/2S/1P 248 337 391

DZ(3-12)/2S,DOS/1P 199 286 332
ceny podane w PLN

„REVA” 
SYLWESTER 

CENA ZA 1 NOC

26.12.22-01.01.23 
6 nocy

29.12.22-01.01.23 
3 noce

DOR/2/2P 642 820
DZ(3-12)/2,DOS/2P 502 683

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

REVA

http://www.karpatia.pl/janskie-laznie/reva-hotel.html
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Pensjonat położony kilka minut od centrum uzdrowiskowego (ok. 7-10 
min - centrum i basen termalny), do dolnej stacji kolejki gondolowej na 
Czarna Górę ok. 5 minut. 
Zakwaterowanie: przytulne, przyjemnie urządzone w stylu rustykal-
nym pokoje 2, 3, 4  osobowe z łazienkami, także dla wymagających Go-
ści. Wszystkie pokoje z TV SAT, dostępem do internetu wi-fi, łazienkami 
z kabiną prysznicową, wc, suszarką do włosów. Na parterze znajdują się 
pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Do dyspozycji gości: ogólnodostępna kuchnia (lodówka, mikrofala, 
czajnik elektryczny, kuchenka dwupalnikowa), zewnętrzny podgrze-
wany basen (sezon letni), jacuzzi – 280 Kc/godz./pokój (całoroczne, 
zewnętrzne), sauna 280Kc/godz./pokój, pokój zabaw/gier, trampolina, 
przechowalnia sprzętu sportowego, parking – 150,-Kc/noc. 
Informacje dodatkowe: Przy min. 2 osobach pełnopłatnych 1 dziecko 
do 2 lat bez świadczeń – GRATIS. Kolejne ze zniżką – zgodnie z cenni-
kiem jak dla dzieci 2-10 lat. Taksa klimatyczna płatna na miejscu. Możli-
wość dokupienia śniadania: 29,-zł/os.dor./dzień, 22,-zł/dziecko 2-10 lat/
dzień, obiadokolacji: 62,-zł/os.dor./dzień, 52,-zł/dziecko 2-10 lat/dzień 
(przy wcześniejszej rezerwacji). Pobyty – min. 3 noce

Pensjonat „ADELKA”
JANSKE LAZNE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ADELKA

CZEADE

„ADELKA” 
CENA za 1 NOC 09.04-17.12.22

DOR,DZ/2/0P 215
DOR/3/0P 186

DZ(2-10)/3/0P 167
DOR/4/0P 154

DZ(2-10)/4/0P 142
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/janskie-laznie/adelka-pensjonat.html
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położony ok. 100 m od kolejki gondolowej na Czarną Górę
Zakwaterowanie:  komfortowe pokoje 2, 3 i 4 osobowe, wszystkie z 
łazienkami, TV-sat, radio. Hotel przystosowany do przyjmowania go-
ści niepełnosprawnych. 
Do dyspozycji gości: internet, wewnętrzny basen z jacuzzi, dodat-
kowo płatne: parking, masaże, prywatna sauna (fińska, ziołowa, na 
podczerwień); przytulna restauracja. Parking strzeżony ok. 150 m od 
pensjonatu. 
W cenie pobytu: wewnętrzny basen z jacuzzi, 90 minutowe wejście 
do sauny dla 4 osób, szlafroki, zestaw kawowy/herbaciany, Internet 
Wi-Fi, śniadania w formie ciepłego i zimnego bufetu, obiadokolacje, 
8% zniżki na wejście na ścieżkę koronami drzew – przy zakupieniu 
biletu w hotelowej recepcji. 
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna - 20,-czk/os./noc. Par-
king hotelowy – 200 Kc/noc. Pobyty – 2 noce lub wielokrotność.

Hotel „VYHLIDKA” *** 
JANSKE LAZNE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
VYHLIDKA

CZEVYH

 „VYHLIDKA” 
PAKIET RODZINNY 

CENA ZA 1 NOC

15.04-
17.12.22

 2, 4, 6 nocy

15.01-05.02.23, 
12.03-02.04.23, 
31.05-22.12.23 

2, 4, 6 nocy  

17-26.02.23 
2, 4, 6 nocy

03-12.03.23 
2, 4, 6 nocy

02-09.04.23, 
26.04-

31.05.23 
2, 4, 6 nocy

DOR,DZ/4/2P 520 440 532 499 385
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/janskie-laznie/vyhlidka-hotel.html
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Hotel dla wymagających gości, urządzony w nowoczesnym stylu, poło-
żony przy dolnej stacji kolejki gondolowej na Czarna Górę. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 os. z łazienkami, TV SAT (LCD HD), minibar-
kiem, sejfem, dostępem do Internetu, telefonem, balkonem, widokiem na 
południową stronę, oraz apartamenty 2 osobowe z możliwością 1 dostaw-
ki dla osoby dorosłej lub 2-ki dzieci (Maisonette Suite, Junior Suite), aparta-
menty 4 osobowe z możliwością 2 dostawek (Attic). Pokoje 1 osobowe na 
zapytanie – za dopłatą. Dostawka – materac ułożony na podłodze. 
Do dyspozycji gości: restauracja, bar, dostęp do Internetu Wi-Fi, 
sala wykładowa, sala konferencyjna. 
Informacje dodatkowe: Dopłata do pokoju 1 osobowego: 124,-zł/
noc. Opłata za zwierzęta domowe – 250,-Czk/noc. Śniadania – bufet. 
Taksa klimatyczna w cenie. 
Pobyty ze skipassem – w cenie skipass na SkiResort Cerna Hora - 
PEC, ubezpieczenie SKI, parking, Wellness z basenem i sauną, hala te-
nisowa – 1 godz. Dzieci do 3 lat gratis. Dzieci 3-11 lat ze zniżką wg cen-
nika. Przy pobycie min. 6 nocy – wieczorna jazda na nartach – GRATIS. 
Możliwość dokupienia obiadokolacji: dzieci do 6 lat gratis, dzieci 6-11 
lat – 30,-zł/dzień, osoby pow. 11 lat – 56,-zł/dzień. Pobyty min. 2 noce. 
LATO – w cenie Wellness (basen, sauna), wi-fi, 1 godz. tenis ziemny, 
parking, nieograniczone korzystanie z przejazdów kolejką linową na 
Czarną Górę. Dzieci do 11 lat zakwaterowanie (wspólne spanie lub do-
stawka w apartamencie), ze śniadaniem - GRATIS. Możliwość dokupie-
nia obiadokolacji (3 daniowa – zupa, danie główne, deser - wybór z 3 
menu): dzieci do 6 lat gratis, dzieci 6-11 lat - 28,-zł/dzień, osoby pow. 11 
lat – 56,-zł/dzień. Pobyty – min. 2 noce.

SKIRESORT Hotel „OMNIA” ****
JANSKE LAZNE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

OMNIA

CZEOMN

http://www.karpatia.pl/janskie-laznie/omnia-skiresort-hotel-.html
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niewielka, górska, malownicza i wypoczynkowa miejscowość, położona w Kar-
konoszach u stóp Śnieżki, w dolinie rzeki Upa, posiada doskonałe warunki do 
uprawiania sportów. W mieście zlokalizowana jest siedziba Karkonoskiego Par-
ku Narodowego oraz muzeum ekologiczne Karkonoszy. Położenie miejscowości 
sprawia, że panują tu specyficzne warunki klimatyczne, a liczne szlaki turystycz-
ne, spacerowe i trasy rowerowe, urządzenia rekreacyjne (wyciąg krzesełkowy, 
korty tenisowe, squash) sprzyjają wypoczynkowi oraz uprawianiu sportów. 
ZIMA: największy we wschodniej części Karkonoszy ośrodek narciarski i jeden 
z najpopularniejszych w Czechach. Kolejką linową można stąd wjechać na naj-
wyższy szczyt Republiki Czeskiej - Śnieżkę, skąd rozciąga się przepiękny widok 
na całe Karkonosze. Ośrodek oferuje jedną 4-os. krzesełkową kolejkę linową, 9 
wyciągów o przepustowości 9520 osób na godzinę, około 9 km przygotowywa-
nych tras zjazdowych o różnym stopniu trudności, regularnie przygotowywaną 
trasę biegową - ‘magistralę Karkonoską’. W godzinach wieczornych czynne są 
3 wyciągi narciarskie, sztucznie oświetlone, z których trasa zjazdowa Javor jest 
najdłuższym i najlepiej oświetlonym stokiem w Czechach. Miłośnicy snowboar-
dingu mogą skorzystać z olbrzymiego funparku.
LATO: raj dla turystyki pieszej, górskiej, rowerowej - w Karkonoszach wyznaczo-
no ok. 400 km tras o zróżnicowanym stopniu trudności, w miejscowości znaj-
duje sie dolna stacja krzesełkowego wyciągu na Śnieżkę, stąd rozpoczyna się 
także wiele tras doskonale oznakowanych. Dla dzieci - i nie tylko - Happy Hill 
- park linowy z licznymi atrakcjami i możliwościami aktywnego spędzenia cza-
su (wypożyczalnia rowerów górskich, terenowych rowerów - górskie hulajnogi, 
Nordic Walking), RELAX PARK dla rodzin z dziećmi oraz dla aktywnych sportow-
ców (sztuczny tor saneczkowy, zjeżdżalnie, trampoliny, ściana wspinaczkowa 
i wiele innych atrakcji), DUL KOVARNA - 2 trasy poprowadzone podziemnymi 
jaskiniami; możliwość jazdy quadem po torze i w terenie,  Sportcentrum Hotel 
Horizont – basen z przeciwprądem, jacuzzi, sauna, solarium, ricochet, squash, 
tenis ziemny i stołowy, fitness, spinning. 

PEC POD ŚNIEŻKĄ
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Zakwaterowanie: 135 pokoi, wszystkie z łazienkami, TV sat, telefo-
nem, łączem internetowym, głównie 2 osobowe niektóre z możliwo-
ścią dostawki oraz pokoje rodzinne 4 osobowe – 2 pokoje 2 osobowe 
połączone wewnętrznymi drzwiami – dla rodzin max. 2 osoby do-
rosłe + 2 dzieci do 15 lat. Możliwe rodzinne zakwaterowanie – cena 
jak w pokoju rodzinnym 4 os. – 2 oddzielne pokoje 2 osobowe obok 
siebie bez wewnętrznych drzwi. Na zapytanie za dodatkowa opłatą 
apartamenty 2 osobowe oraz pokoje superior. 
Do dyspozycji gości: 3 restauracje, 3 bary tematyczne oraz taras 
letni, widokowy SKY CLUB 18 na najwyższym piętrze hotelu, kręgle, 
tenis stołowy, squash, ricochet, masaże, zabiegi wellness, dobrze 
wyposazona wypożyczalnia sprzetu sportowego (w zimie sprzęt 
narciarski i skiserwis, w lecie rowery i Nordic Walking), kącik zabaw 
dla dzieci oraz basen, sauna, siłownia, jacuzzi, Internet Wi-Fi – GRATIS 
dla gości hotelowych.
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo. Ho-
tel przyjmuje zwierzęta domowe – dodatkowa opłata 450,-Czk/noc, 
parking strzeżony dodatkowo płatny 100,-Czk/noc. Łóżeczko dla 
dziecka gratis - konieczna wcześniejsza rezerwacja. Dostawki tyl-
ko dla dzieci do 15 lat. Dopłata do pokoju SUPERIOR (na wyższych 
piętrach, z widokiem na góry, misa owoców na powitanie w pokoju, 
szlafrok, hotelowe pantofle, woda, zestaw do kawy i herbaty w trak-
cie całego pobytu.) - 50,-zł/os./noc. Dla gości hotelu gratisowa karta 
rabatowa na atrakcje w Pecu pod Śnieżką i w Velkej Upie.
LATO (01.04-18.11.23): 
1 dziecko do 3 lat w pokoju 2 osobowym z 2 os. pełnopłatnymi, z wy-
żywieniem, bez osobnego łóżka – GRATIS. Dzieci 2-15 lat w pokoju 
rodzinnym – zniżki zgodnie z cennikiem – min. 2 pełnopłatne osoby 
w pokoju. W okresie 01.07-31.08 – animacje dla dzieci i dorosłych. 

Hotel „HORIZONT” **** 
PEC POD ŚNIEŻKĄ CZEHORPS

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
HORIZONT

„HORIZONT” 
LATO

CENA ZA 1 NOC

31.03-05.04.23, 
10-28.04.23 

min 3 noce, 7=6

05-10.04.23, 
26-31.10.23  
min. 4 noce

28.04-30.06.23  
30.09-26.10.23 
31.10-18.11.23  

min. 3 noce, 
7=6

30.06-27.08.23 
min. 4 noce, 

7=6

27.08-30.09.23 
min. 3 noce 

7=6

DOR/2/2P 382 422 386 476 402
DZ(3-10)/DOS/2P 192 212 194 238 201

DZ(10-15)/DOS/2P 269 297 272 334 282
DOR/4/2P 440 479 442 584 460

DZ(2-6)/4/2P 220 240 221 293 230
DZ(6-15)/4/2P 310 336 310 410 322

DOR/1/2P 422 459 423 523 440
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/pec-pod-sniezka/horizont-hotel.html
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duży, komfortowy hotel, położony niedaleko kolejki linowej na Snieżkę.
Zakwaterowanie: 135 pokoi, wszystkie z łazienkami, TV sat, telefo-
nem, łączem internetowym, głównie 2 osobowe niektóre z możliwo-
ścią dostawki oraz pokoje rodzinne 4 osobowe – 2 pokoje 2 osobowe 
połączone wewnętrznymi drzwiami – dla rodzin max. 2 osoby do-
rosłe + 2 dzieci do 15 lat. Możliwe rodzinne zakwaterowanie – cena 
jak w pokoju rodzinnym 4 os. – 2 oddzielne pokoje 2 osobowe obok 
siebie bez wewnętrznych drzwi. Na zapytanie za dodatkowa opłatą 
apartamenty 2 osobowe oraz pokoje superior. 
Do dyspozycji gości: 3 restauracje, 3 bary tematyczne, własna cukiernia 
oraz taras letni, widokowy SKY CLUB 18 na najwyższym piętrze hotelu, 
kręgle, tenis stołowy, squash, ricochet, masaże, zabiegi wellness, dobrze 
wyposazona wypożyczalnia sprzetu sportowego (w zimie sprzęt narciarski 
i skiserwis, w lecie rowery i Nordic Walking), kącik zabaw dla dzieci oraz ba-
sen, sauna, siłownia, jacuzzi, Internet Wi-Fi – GRATIS dla gości hotelowych.  
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo. 
Hotel przyjmuje zwierzęta domowe – dodatkowa opłata 350,-Czk/
noc, parking strzeżony dodatkowo płatny 100,-Czk/noc. Łóżeczko 
dla dziecka gratis - konieczna wcześniejsza rezerwacja. Dostawki tyl-
ko dla dzieci do 15 lat. Dopłata do pokoju SUPERIOR (na wyższych 
piętrach, z widokiem na góry, misa owoców na powitanie w pokoju, 
szlafrok, hotelowe pantofle, woda, zestaw do kawy i herbaty w trak-
cie całego pobytu.) - 46,-zł/os./noc. 
ZIMA (09.12.2022-31.03.2023): W okresie 23.12-17.03 – skibus do 
centrum narciarskiego oraz program animacyjny dla dzieci i doro-
słych – GRATIS. 1 dziecko do 3 lat w pokoju 2 osobowym z 2 os. peł-

Hotel „HORIZONT” **** 
PEC POD ŚNIEŻKĄ CZEHORPS

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
HORIZONT

„HORIZONT”
ZIMA

09.12-21.12.22 
min. 4 noce 

7=6, 5=4

21-26.12.22 
5 nocy 

01-12.01.23 
min. 5 nocy, 

7=6

26.12.22-
01.01.23 

6 nocy

15-27.01.23 
min. 5 nocy 

7=6

27.01-
25.02.23 

min. 6 nocy

25.02-
18.03.23 

min. 6 nocy

18-31.03.23 
min. 4 noce 

7=6

DOR/2/2P 438 586 754 598 676 624 468
DZ(3-10)/DOS/2P 220 295 378 299 338 312 234

DZ(10-15)/DOS/2P 310 412 529 420 475 439 329
DOR/4/2P 546 736 --- 750 --- --- 586

DZ(2-6)/4/2P 275 368 --- 375 --- --- 295
DZ(6-15)/4/2P 385 517 --- 525 --- --- 412

DOR/1/2P 650 915 --- 940 --- --- 705
ceny podane w PLN

nopłatnymi, z wyżywieniem, bez osobnego łóżka – GRA-
TIS. Dzieci2-15 lat w pokoju rodzinnym – zniżki zgodnie z 
cennikiem – min. 2 pełnopłatne osoby w pokoju. Obowiąz-
kowa dopłata do kolacji wigilijnej 240,-zł/os.dor., 140,-zł/
dziecko 3-10 lat. Obowiązkowa dopłata do sylwestra 690,-zł/
os.dor., 399,-zł/dziecko 3-10 lat. Możliwość zakupienia skipa-
sów w hotelowej recepcji. Dla gości hotelu gratisowa karta 
rabatowa na atrakcje w Pecu pod Śnieżką i w Velkej Upie

http://www.karpatia.pl/pec-pod-sniezka/horizont-hotel.html
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Położony w części Velka Upa, budynek liczący ponad 100 lat, po general-
nym remoncie, zachowała się jednak zabytkowa część pensjonatu. 
Zakwaterowanie: 36 miejsc w 14 przytulnych i stylowo wykończo-
nych pokojach 2, 3 i 4 os. z łazienkami. Pensjonat przeznaczony dla 
gości niepalących. 
Do dyspozycji gości: ogólnodostępna kuchenka mikrofalowa, czaj-
nik bezprzewodowy, lodówka; internet WI-FI w całym pensjonacie, 
stylowa restauracja z barem, salonik łowiecki, tenis stołowy, bilard, 
kącik zabaw dla dzieci, nowe Wellness (jacuzzi, sauna fińska, kadź 
odwagi - z lodowata wodą, masaże, mała salka fitness), w sezonie let-
nim zewnętrzny taras z trampoliną dla dzieci, w zimie przechowalnia 
sprzętu narciarskiego. 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z bilarda i tenisa stołowego.
Informacje dodatkowe: Parking - w lecie przy pensjonacie bez 
opłat, w zimie na prywatnym i odpłatnym parkingu poniżej pen-
sjonatu (ok. 300 m). Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje ser-
wowane - smaczne domowe posiłki - wybór z 2 menu. NARTY: nad 
pensjonatem - wyciąg narciarski – 400 m, ok. 400 m od pensjonatu 
dolna stacja wyciągu krzesełkowego na Portasky, Ski Port Velka Upa 
(3 wyciągi, sztuczne śnieżenie, oświetlony stok), w Pecu pod Śnież-
ką oraz Janskich Łaźniach – wyciągi narciarskie – gratisowy ski-bus. 
Dzieci do 3 lat bez świadczeń - ryczałt: 30,-zł/noc. Taksa klimatyczna 
płatna dodatkowo na miejscu – 20,-CZK/os./noc. Pobyty 7 nocy. Po-
byt sylwestrowy bez balu.

Pensjonat U VESELYCH 
PEC POD ŚNIEŻKĄ - VELKA UPA CZEUVE

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
U VESELYCH

http://www.karpatia.pl/pec-pod-sniezka/u-veselych-pensjonat.html
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jedna z najbardziej znanych górskich miejscowości turystycznych w 
Czechach. Położona w Karkonoszach na wysokości 575–1555 m n.p.m 
w dolinie rzeki Labe (Łaby), proponuje mnóstwo atrakcji na wszystkie 
pory roku, dla osób w każdym wieku, to odpowiednie miejsce zarówno 
na rodzinne wakacje, na spotkanie biznesowe lub turystykę konferen-
cyjną. Coś dla siebie znajdą tu zarówno zwolennicy spokojnego relaksu 
w górskiej scenerii, jak i wielbiciele sportu czy rozrywki, a także miłośni-
cy modnych hoteli górskich.
ZIMA: szkółki narciarskie i snowboardowe, 5 kolejek linowych, 11 wy-
ciągów narciarskich, 26 km tras zjazdowych, 2 snowparki, U-rampa, 
prawie 100 km codziennie przygotowywanych tras biegowych, 95% 
tras dośnieżanych, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, lodowisko 
przy Hotelu HORAL, snowtubing, skutery śnieżne, skialpinizm, ice clim-
bing, narciarstwo dla dzieci. Najbardziej popularne ośrodki narciarskie 
to Święty Piotr, Medvedin, Labska, Hromovka, Stoh. W miesiącach zimo-
wych zalecane jest zaopatrzenie się w zimowe opony wraz z łańcucha-
mi.
LATO: wieczory można spędzić w dyskotece lub licznych winiarniach, 
barach lub restauracjach. Szlaki turystyczne, trasy treckingowe zachę-
cają do spacerów, a kryta hala tenisowa (2 korty), squash, kręgielnia, 
strzelnica (łucznictwo), AQUAPARK, minigolf, symulator golfowy, Nordic 
Walking, place zabaw dla dzieci przy stacjach kolejek krzesełkowych, 
górskie trasy rowerowe, możliwość jazdy konnej oraz szkółki parolot-
niarstwa, zjazdy na linach, sztuczny tor saneczkowy, czterokołowce i 
hulajnogi górskie, quady, wspinaczka, park linowy, od 28.05.2015 park 
rowerowy, rafting, wypożyczalnia łódek - jeziorko Labska, loty widoko-
we czekają na turystów preferujących aktywny wypoczynek.
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Kompleks kilku oddzielnych budynków, położony vis-a-vis dolnej stacji kolej-
ki krzesełkowej na MEDVEDIN. 
Zakwaterowanie: na terenie aquaparku znajduje się kilka pensjonatów, 
które wspólnie posiadają ok. 200 miejsc noclegowych w pokojach nowo-
cześnie wykończonych, z łazienkami, TV sat, lodówką, zestawem kawo-
wym, sejfem. Pokoje 2 os. z możliwością 1-2 dostawek oraz na zapytanie 
pokoje rodzinne 4 os. – dwupokojowe, z możliwością 1 dostawki (FAM).
Do dyspozycji gości: restauracja na 120 os. (w wysokich sezonach moż-
liwe posiłki zmianowe - informacja na miejscu), bistro przy basenie, AQU-
APARK (basen rekreacyjny z 3 zjeżdżalniami typu tobogan, brodzik dla 
dzieci, dzika rzeka, małe i duże jacuzzi, sauna sucha, parowa, solarium, 
masaże), parking. GRATIS dla gości hotelowych w sezonie letnim: mi-
nigolf, piłka plażowa, tenis stołowy, trampolina, badminton, petanque, 
nowy drewniany plac zabaw dla dzieci oraz strefa relaksu przy jeziorku 
oraz całorocznie: kącik zabaw dla dzieci, internet wi-fi, parking. 
WELLNESS CENTRUM (za dopłatą): sauna sucha, łaźnia parowa, aroma 
sauna, grota solna, jacuzzi, masaże. 
Pobyt AQUA: w cenie 2 godzinny dziennie korzystania z Aquaparku 
(łącznie z atrakcjami wodnymi – 3 zjeżdżalnie, dzika rzeka, basen dzie-
cięcy, jacuzzi). Obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu.
Informacje dodatkowe: Zniżki dla dzieci tylko na dostawkach. Obiekt 
przyjmuje zwierzęta domowe – 490,-czk/doba. Dodatkowo płatne ma-
saże. Taksa klimatyczna – płatna dodatkowo na miejscu – ok. 30,-czk/os./
dzień. Parkowanie na terenie kompleksu - GRATIS. Łóżeczko dla dziecka 
GRATIS - konieczna wcześniejsza rezerwacja. 10% zniżki w Hotelowej re-
stauracji dla Gości na dodatkowe posiłki. 10% zniżki na usługi Wellness 
Centrum oraz na dodatkowe wstępy do aquaparku.

AQUA PARK Spindl
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Kompleks kilku oddzielnych budynków, położony vis-a-vis dolnej stacji 
kolejki krzesełkowej na MEDVEDIN. 
Zakwaterowanie: na terenie aquaparku znajduje się kilka pensjonatów, 
które wspólnie posiadają ok. 200 miejsc noclegowych w pokojach nowo-
cześnie wykończonych, z łazienkami, TV sat, lodówką, zestawem kawo-
wym, sejfem. Pokoje 2 os. z możliwością 1-2 dostawek oraz na zapytanie 
pokoje rodzinne 4 os. – dwupokojowe, z możliwością 1 dostawki (FAM).  
Do dyspozycji gości: restauracja na 120 os. (w wysokich sezonach 
możliwe posiłki zmianowe - informacja na miejscu), bistro przy basenie, 
AQUAPARK (basen rekreacyjny z 3 zjeżdżalniami typu tobogan, bro-
dzik dla dzieci, dzika rzeka, małe i duże jacuzzi, sauna sucha, parowa, 
solarium, masaże), parking. GRATIS dla gości hotelowych w sezonie 
letnim: minigolf, piłka plażowa, tenis stołowy, trampolina, badminton, 
petanque, drewniany plac zabaw dla dzieci oraz strefa relaksu przy je-
ziorku oraz całorocznie: kącik zabaw dla dzieci, internet wi-fi, parking. 
WELLNESS CENTRUM (za dopłatą): sauna sucha, łaźnia parowa, 
aroma sauna, grota solna, jacuzzi, masaże. 
Pobyt AQUA: w cenie 2 godzinny dziennie korzystania z Aquapar-
ku (łącznie z atrakcjami wodnymi – 3 zjeżdżalnie, dzika rzeka, basen 
dziecięcy, jacuzzi). Obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu. 
Informacje dodatkowe: Zniżki dla dzieci tylko na dostawkach. 
Obiekt przyjmuje zwierzęta domowe – 250,-czk/doba. Dodatkowo 
płatne masaże. Taksa klimatyczna – płatna dodatkowo na miejscu – 
ok. 30,-czk/os./dzień. Parkowanie na terenie kompleksu - GRATIS. Łó-
żeczko dla dziecka GRATIS - konieczna wcześniejsza rezerwacja. 10% 
zniżki w Hotelowej restauracji dla Gości na dodatkowe posiłki. 
ZIMA (16.12.2022-10.04.2023): 1-2 Dzieci do 6 lat na dostawkach - 
GRATIS. W cenie pobytu świątecznego - kolacja wigilijna, a 31.12 - syl-
westrowa kolacja bufetowa (w ramach obiadokolacji - dotyczy poby-

AQUA PARK Spindl
 SPINDLERUV MLYN 
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PROMOCJE
AQUAPARK

CZEAQUSM

AQUAPARK ZIMA 
CENA za 1 NOC

16-26.12.22, 02-05.01.23 
08-27.01.23, 06-10.04.23 

min. 3 noce

26.12.22-
02.01.23 

7 nocy 

05-08.01.23,  
27.01-19.03.23 

min. 5 nocy 

19.03-
06.04.23 

min. 3 noce

DOR/2/1P 372 575 447 307
DOR/4FAM/1P 349 552 425 283

DZ(6-18)/DOS/1P 165 215 215 165
DOR/2/2P/AQUA 465 669 540 399

DOR/4FAM/2P/AQUA 442 646 517 378
DZ(6-18)/DOS/2P/AQUA 215 260 260 260
ceny podane w PLN

tów AQUA) i dyskoteka. SAUNA sucha, parowa, 
solna infrasauna – za dodatkową opłatą. Poby-
ty min. 3 noce, ferie min. 5 nocy, sylwester 7 
nocy. 10% zniżki na usługi Wellness Centrum.

http://www.karpatia.pl/spindleruv-mlyn/aqua-park-spindl.html
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Hotel położony w części Św. Piotr, ok. 1,5 km od centrum miejscowości.  
Zakwaterowanie: ok. 340 miejsc w pokojach 1, 2 os. ECONOMY (E) - 
ok. 20 m2, z łazienkami (suszarka do włosów), TV sat, radio, telefonem, 
sejfem, minibarkiem, dostępem do Internetu Wi-Fi, pokoje bez balko-
nu, bez windy. Pokoje 1, 2 os. - wyposażenie jak economy dodatkowo z 
balkonem, niektóre z możliwością 1 dostawki - rozkładany fotel 190x70 
cm. Pokoje rodzinne (R) - 2 x 2 os. obok siebie - bez wewnętrznych 
drzwi - w każdym pokoju możliwa 1 dostawka, rodzinne zakwaterowa-
nie - przeznaczone dla min. 2 os. dorosłych i 2 dzieci do 12 lat, w pokoju 
szlafroki dla 2 os. dorosłych gratis, 2 x woda mineralna 0,75l na powi-
tanie w pokoju, zestaw kawa, herbata, czajnik bezprzewodowy - gratis. 
Dodatkowo pokoje superior na zapytanie, za dopłatą.
Do dyspozycji gości: restauracja ‘Panorama’, piwnice - piwiarnia, wi-
niarnia ‘Morawa’, NOWE RELAX CENTRUM: basen, sauna, jacuzzi, sauna 
parowa; solarium, salon kosmetyczny, fryzjerski, kręgielnia, masaże, tenis 
stołowy, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, hala tenisowa, sale konfe-
rencyjne, sala kongresowa na 300 miejsc, kącik zabaw dla dzieci, parking.
Informacje dodatkowe: Śniadania – bufet. Obiadokolacja – bufet – dopła-
ta: 55,-zł/os.dor./dzień, 28,-zł/dziecko 6-12 lat/dzień, dzieci do 6 lat gratis w 
przypadku dokupienia obiadokolacji przez osoby pełnopłatne. Parking – 
150,-czk/aut/noc. Garaż – 350,-czk/auto/noc. Opłata za psa – 350,- Czk/ noc.
W cenie pobytu LATO: Internet WI-FI, taksa klimatyczna, korzystanie 
z basenu, jacuzzi i fitness w godz. 7-12:00 (pokoje E), w godz. 7-22.00 
(pokoje standard i R), 10% zniżki na zabiegi w Relax centrum, program 
animacyjny w okresie lipiec – sierpień, 20% zniżki w restauracji Panora-
ma i Snowboard bar w godz. 12-15.00. 1 dziecko do 12 lat na dostawce 
z wyżywieniem – GRATIS. 
Pobyty min. 2 noce.
W cenie pobytu ZIMA - taksa klimatyczna, korzystanie z basenu, 
jacuzzi i fitness w godz. 7-22:00, dodatkowo korzystanie z sauny w 
godz. 12-22.00 – dotyczy tylko pokoi superior; internet wi-fi, 10% 
zniżki na zabiegi w Relax Centrum. 1 dziecko do 6 lat na dostawce z 
2 pełnopłatnymi osobami w pokoju – GATIS. 

OREA RESORT „HORAL” **** 
SPINDLERUV MLYN
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Hotel „ESPRIT” *** 
 SPINDLERUV MLYN

Hotel położony w okolicach ski centrum Św. Piotr.
Zakwaterowanie: posiada 3 budynki po remoncie. W dwóch bu-
dynkach są pokoje 2 osobowe z możliwością 1 lub 2 dostwek dla 
dzieci do 12 lat, pokoje 3 osobowe, wszystkie z łazienkami, TV SAT 
i telefonem oraz apartamenty, szczególnie polecane dla rodzin (sy-
pialnia + pokój dzienny), łazienka, niektóre mają w pełni wyposażo-
ny aneks kuchenny – na zapytanie. 
Do dyspozycji gości w trzecim z budynków: nowoczesne, w pełni 
klimatyzowane centrum odnowy biologicznej (dodatkowo płatne) 
- siłownia, sauna, dwie wanny z hydromasażem, masażami klasycz-
nymi, a także wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, restauracja z let-
nim tarasem, miejsce zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy, dostęp 
do internetu Wi-Fi w budynku głównym, sale konferencyjne. 
W cenie pobytu: śniadania - bufet, parking.
Informacje dodatkowe: przystanek ski-busa – ok. 400 m od hote-
lu. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Dzieci 3-12 lat zniżka na 
dostawce w pokoju. Opłata za psa: ok. 150,-Kc/noc. Możliwość doku-
pienia obiadokolacji: 45,-zł/os./dzień. Dopłata do kolacji w wieczór 
wigilijny – 198,-zł/os.dor., 99,-zł/dziecko do 12 lat, dopłata do kolacji 
sylwestrowej 31.12. – 350,-zł/os.dor., 190,-zł/dziecko do 12 lat. Taksa 
klimatyczna płatna na miejscu dodatkowo – ok. 20,-Kc/os./dzień. Po-
byty: święta – 4 noce, sylwester – 5 nocy.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ESPRIT

CZEESP

„ESPRIT” 
CENA ZA 1 NOC

16-22.12.22 
24.03-

01.04.23

22-26.12.22 
4 noce, 

19-26.01.23 
24.02-

10.03.23 

26.12.22-
02.01.23 

min. 5 
nocy

02-
19.01.23

26.01-
24.02.23

10-
24.03.23

DOR/2,3/1P 137 219 369 178 246 192
DZ(3-12)/DOS/1P 69 110 185 89 123 96

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/spindleruv-mlyn/esprit-hotel.html
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Hotel położony ok. 5 minut pieszo od centrum miejscowości oraz ok. 400 
m od wyciągu krzesełkowego na Medvedin, ok. 150 m od sztucznego 
toru saneczkowego. 
Zakwaterowanie: 119 miejsc w pokojach 1 os., 2 os. z możliwością 1 
dostawki oraz 2 osobowych apartamentach z możliwością dostawki 
(na zapytanie za dopłatą), wszystkie z łazienkami, TV SAT, telefonem. 
Do dyspozycji gości: restauracja na ok. 100 miejsc, kawiarnia – bar, 
kantor, sauna, małe fitness, masaże, gabinet kosmetyczny, salka wy-
kładowa dla 30 osób, parking przy hotelu, wypożyczalnia rowerów, 
na terenie kompleksu - karkonoska chata z kominkiem. 
Informacje dodatkowe:  możliwość wynajęcia garażu (100,-czk/
doba - lato, 200,-czk/doba - zima). Hotel przystosowany dla osób nie-
pełnosprawnych ruchowo. Opłata za psa 250,-czk/noc. Taksa klima-
tyczna w cenie pobytu. Dopłata do obiadokolacji: 50,-zł/os./ dzień. 
Dzieci do 6 lat na dostawce, bez wyżywienia – GRATIS. Pobyty min. 
3 noce.

 SPINDLERUV MLYN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
MONTANA

INTERHOTEL „MONTANA” *** 
CZEMON

http://www.karpatia.pl/spindleruv-mlyn/montana-interhotel.html
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Rodzinny Wellness hotel w samym sercu czeskich Karkonoszy, położony 
ok. 500 m od centrum miejscowości. 
Zakwaterowanie: 55 pokoi, 2 osobowe niektóre z możliwością 1 
dostawki, z łazienkami, TV sat, dostępem do internetu Wi-Fi, niektó-
re pokoje z balkonem oraz pokoje rodzinne 2 osobowe większe z 
możliwością 2 dostawek (2+2) – tylko na zapytanie za dopłatą. 
Do dyspozycji gości: Wellness Centrum z basenem i saunowym 
światem (sauna fińska, ziołowa, parowa, natryski z masażami, odpo-
czywalnia), prywatne SPA, grota solna, możliwość masaży, hotelowa 
restauracja z panoramicznym widokiem Karkonoszy – bufetowa, Lo-
bby bar – restauracja a’la carte z ogrodem zimowym, kącik zabaw 
dla dzieci, kręgielnia - 2 tory, bilard, w zimie wypożyczalnia sprzętu 
narciarskiego oraz szkółka narciarska, parking.
W cenie każdego pobytu: 2 posiłki dziennie, internet Wi-Fi, basen 
(w godzinach otwarcia), parking - bezpłatny. 
W cenie pobytu świątecznego: kolacja wigilijna. 
W cenie pobytu sylwestrowego – zabawa przy muzyce na żywo. 
Informacje dodatkowe: Przystanek Skibusa - ok. 200 m od hotelu. 
Opłata za psa – tylko małe rasy, ok. 600,-czk/doba. 1 dziecko do 3 lat 
na dostawce GRATIS z wyżywieniem (min. 2 pełnopłatne osoby w 
pokoju). Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu. Pobyty - 
min. 2 noce, święta – 3 noce, zima – 5 nocy.

Hotel „ASTRA” *** 
 SPINDLERUV MLYN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ASTRA

CZEASTSM

„ASTRA”

02-22.12.22 
19.03-

05.04.23 
min. 2 noce

22-27.12.22 
min. 3 noce, 
12-26.01.23 
min. 5 nocy

27.12.22-
02.01.23 

min. 5 nocy

02-12.01.23 
min. 5 nocy

26.01-
19.03.23 

min. 5 nocy, 
05-10.04.23 
min. 3 noce

DOR/2/2P 300 464 833 383 533
DOR, DZ>3/

DOS/2P 150 232 417 192 267

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/spindleruv-mlyn/astra-hotel.html
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„PINIA” Hotel and Resort  
 SPINDLERUV MLYN

Duży hotel (ok. 400 miejsc), położony przy wyciągu narciarskim Labska 
(ok. 100 m od Hoteu).
Zakwaterowanie: posiada pokoje 1, 2 os. niektóre z możliwością 1 
dostawki, z balkonem, wszystkie z łazienkami, telefonem, 
TV sat. Możliwe rodzinne zakwaterowanie dla rodzin 2 + 2 dzieci lub 
2 + 3 dzieci – wykorzystanie 2 pokoi 2 osobowych obok siebie (bez 
wewnętrznych drzwi) – kalkulacja indywidualna.
Do dyspozycji gości: restauracje, bar dzienny, winiarnia, salon ko-
smetyczny, fryzjerski, sklep, basen, sauna, solarium, siłownia, tenis, 
bilard, wypożyczalnia sprzętu sportowego, tenis stołowy, sale kon-
ferencyjne, parking. 
Informacje dodatkowe: Hotel honoruje karty kredytowe. Śniada-
nia i obiadokolacje w formie bufetu. 1 dziecko do 3 lat na dostawce, 
z 2 pełnopłatnymi osobami - GRATIS (z wyżywieniem zgodnym z 
zamówieniem dla osób pełnopłatnych) lub 1 dziecko 3-12 lat na do-
stawce, z 2 pełnopłatnymi osobami - GRATIS (ze śniadaniami). Opła-
ta za psa – 400,- Czk/ doba. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na 
miejscu, przy zameldowaniu.
ZIMA (01.12.2022-31.03.2023): w cenie pobytu, 2 posiłki dziennie, ba-
sen, jacuzzi, fitness w godz. 9-12.00, przy min. 7 nocach pobytu - basen, 
jacuzzi i fitness w godz. 9-12.00 oraz 14-21.00, Internet WI-FI, 10% zniżka 
na zabiegi w wellness centrum, parking. Obowiązkowa dopłata do obia-
dokolacji dla dziecka 3-12 lat na dostawce: 60,-zł/dzień. Pobyty min. 3 
noce w okresie świątecznym i zimowym, sylwester - 4 noce. 
W cenie pobytu świątecznego - uroczysta kolacja wigilijna z muzyką na 
żywo. W cenie pobytu sylwestrowego – bal.

CZEARNSM

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

CLARION

„PINIA” 
ZIMA  

CENA ZA 1 NOC

01-22.12.22 
i 12.03-01.04.23 

min. 3 noce

02-13.01.23 
i 05-11.03.23 
min. 3 noce  

22-28.12.22 
13-22.01.23 

26.02-04.03.23 
min. 3 noce

27.01-25.02.23  
min. 3 noce

28.12.22-
02.01.23 

min. 4 noce

DOR/2/2P 364 411 463 534 705
DZ(3-12)/DOS/2P 60 60 60 60 60

DOR/DOS/2P 307 339 379 429 560
DOR/1/2P 482 552 629 710 990

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/spindleruv-mlyn/clarion-hotel.html
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„PINIA” Hotel and Resort  
 SPINDLERUV MLYN

Duży hotel (ok. 400 miejsc), położony przy wyciągu narciarskim Labska 
(ok. 100 m od Hoteu).
Zakwaterowanie: posiada pokoje 1, 2 os. niektóre z możliwością 
1 dostawki, z balkonem, wszystkie z łazienkami, telefonem, TV sat. 
Możliwe rodzinne zakwaterowanie dla rodzin 2 + 2 dzieci lub 2 + 3 
dzieci – wykorzystanie 2 pokoi 2 osobowych obok siebie (bez we-
wnętrznych drzwi) – kalkulacja indywidualna.
Do dyspozycji gości: restauracje, bar dzienny, winiarnia, salon ko-
smetyczny, fryzjerski, sklep, basen, sauna, solarium, siłownia, tenis, 
bilard, wypożyczalnia sprzętu sportowego, tenis stołowy, sale kon-
ferencyjne, parking. 
Informacje dodatkowe: Hotel honoruje karty kredytowe. Śniadania i 
obiadokolacje w formie bufetu. 1 dziecko do 3 lat na dostawce, z 2 peł-
nopłatnymi osobami - GRATIS (z wyżywieniem zgodnym z zamówieniem 
dla osób pełnopłatnych) lub 1 dziecko 3-12 lat na dostawce, z 2 pełnopłat-
nymi osobami - GRATIS (ze śniadaniami). Opłata za psa – 400,- Czk/ doba. 
Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu, przy zameldowaniu.
LATO (01.04-30.11.2023): w cenie pobytu - śniadania, basen i ja-
cuzzi w godz. 9-12.00, 14-20.30, fitness w godz. 9-21.00, Internet WI
-FI, przy pobycie na min. 5 nocy saunowy świat gratis w godz. 14.00-
20.30 (konieczna wcześniejsza rezerwacja), 20% zniżki na zabiegi w 
Wellness Centrum, parking. Dopłata do obiadokolacji: 82,-zł/os./dor./
dzień, 50,-zł/dziecko 3-12 lat/dzień, dzieci do 3 lat gratis (przy zamó-
wieniu wyżywienia przez pozostałe osoby). Min. pobytu – 3 noce. 

CZEARNSM

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

CLARION

„PINIA” 
LATO

CENA ZA 1 NOC

01-05.04.23 
10-27.04.23 

29.10-30.11.23 
min. 3 noce

05-10.04.23 
27.04-29.06.23 
03.09-29.10.23  

min. 3 noce

29.06-03.09.23  
min. 3 noce

DOR/2/1P 229 255 302
DOR/DOS/1P 189 210 246

DOR/1/1P 349 392 465
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/spindleruv-mlyn/clarion-hotel.html


CZECH
Y

309

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

Hotel „ADAM” **** 
 SPINDLERUV MLYN

Hotel położony ok. 2 km od centrum miejscowości, w części Św. Piotr -ok. 
1,5 km od wyciągów. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 os. niektóre z możliwością 1 dostawki, 
łazienkami, TV sat. Możliwość apartamentów na zapytanie, za dopła-
tą. Hotel jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do dyspozycji gości: basen (dł. 13 m), fitness, sauna sucha, parowa 
i jacuzzi, wi-fi, możliwość masaży; winda, hotelowy sejf w recepcji, 
bar, restauracja z barem, kominkiem i kącikiem dla dzieci, w sezonie 
letnim taras z widokiem na góry. 
W cenie pobytu: śniadania w formie bufetu, wolny wstęp na basen 
oraz do fitness, gry zespołowe, parking dla gości hotelowych – ilość 
miejsc ograniczona, dostęp do Interetu Wi-Fi (dostęp może być cza-
sowo ograniczony w związku z położeniem hotelu). 
Informacje dodatkowe: dopłata do wellness: sauna sucha i parowa 
– 150,-Kc/os., jacuzzi – 300,-Kc/gdz. Dopłata do pokoju z widokiem 
na góry – 46,-zł/noc. oraz do pokoju DELUXE – 95,-zł/noc. Dopłata 
do obiadokolacji (wybór z 3 rodzajów menu, w dniu przyjazdu brak 
możliwości wyboru) - 55,-zł/os./dzień, 40,-zł/dziecko 3-12 lat/ dzień, 
pies: 250,-czk/noc. Dzieci do 3 lat – GRATIS – bez świadczeń. Łóżecz-
ko dla dziecka 200,-Kc/noc. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo – 
ok. 20 Czk/dzień. W okresie świąteczno-sylwestrowym – dopłata do 
wigilli oraz do sylwestra na miejscu w hotelu - obowiązkowa. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ADAM

CZEADA

„PINIA” 
LATO

CENA ZA 1 NOC

01-05.04.23 
10-27.04.23 

29.10-30.11.23 
min. 3 noce

05-10.04.23 
27.04-29.06.23 
03.09-29.10.23  

min. 3 noce

29.06-03.09.23  
min. 3 noce

DOR/2/1P 229 255 302
DOR/DOS/1P 189 210 246

DOR/1/1P 349 392 465
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/spindleruv-mlyn/adam-hotel-.html
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Hotel „PRAHA” **** 

Nowoczesny hotel, położony w centrum Spindlerovego Mlyna, dla wy-
magających Gosci. 
Zakwaterowanie: 27 pokoi i 2 apartamenty (w sumie 65 miejsc), 
wszystkie po generalnym remoncie i stylowo wykończone, z łazien-
kami, TV sat, Wi-Fi, pokoje mają widok na centrum miejscowości lub 
na góry. Pokoje 2 i 3 osobowe z możliwością 1 dostawki oraz apar-
tament dla 4-5 osób (2 oddzielne sypialnie), apartament lux dla 6-8 
osob (3 sypialnie) – za dopłatą na zapytanie.
Do dyspozycji gości: Wellness Centrum (sauna fińska, ziołowa, ba-
sen relaksacyjny z atrakcjami wodnymi i jacuzzi; dodatkowo płatne 
masaże, kąpiele relaksacyjne, zabiegi relaksacyjne i kosmetyczne), 
znakomita restauracja na 70 miejsc - serwujaca czeską i karkonoską 
klasyczna kuchnię, letni taras z widokiem na góry, kącik dla dzieci, 
plac zabaw dla dzieci, przechowalnia rowerów lub sprzętu narciar-
skiego, Music Bar Silver Rock w alpejskim stylu. 
W cenie każdego pobytu: Wellness – 2 godz./dzień/os., parking, 
internet Wi-Fi. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 6 lat bez osobnego łóżka, na 
wspólnym spaniu – GRATIS – możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dzieci do 3 lat. Możliwość zabrania zwierząt domowych – 500,-Czk/
noc. Dopłata do pokoju LUX (2 i 3 os.) – 23,-zł/os./noc. Dopłata do 
obiadokolacji - 55,-zł/os./noc. Pobyty min. 2 noce.

 SPINDLERUV MLYN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PRAHA

CZEPRASM

http://www.karpatia.pl/spindleruv-mlyn/praha-hotel.html
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Hotel „ERIKA” ***+ 
 SPINDLERUV MLYN
Mały rodzinny hotel, z domową atmosferą, położony w centrum Spin-
dlerovego Mlyna, ‘kilka kroków’ od słynnego białego mostu, ok. 300 m 
od hotelu – przystanek skibusa.
Zakwaterowanie: ok. 30 miejsc w 9 pokojach i 3 rodzinnych aparta-
mentach (sypialnia i pokój dzienny) – na zapytanie, wszystkie z nowy-
mi łazienkami, (podgrzewane podłogi, prysznic), TV SAT, internet Wi-Fi. 
Do dyspozycji gości: nowa sauna fińska oraz pokój relaksacyjny, re-
stauracja BAKCHUS - ok. 50 miejsc, narciarnia z suszarką butów nar-
ciarskich, internet Wi-Fi. 
W cenie pobytu: śniadania – bufet, WI-FI, parking, sauna. 
Informacje dodatkowe: Podane ceny są orientacyjne, potwierdzane 
w zależności od terminu, długości pobytu oraz ilości osób. Hotel prze-
znaczony dla Gości niepalących. Możliwość wypożyczenia łóżeczka 
dla dzieci. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo – ok.20,-Kc/os./noc. 
LATO 1 dziecko do 10 lat na dostawce – GRATIS. Dopłata za krótki po-
byt na 2, 3 noce oraz pobyty weekendowe piątek-niedziela – 70,-zł/os. 
ZIMA 1 dziecko do 6 lat na dostawce – GRATIS. Pobyty – min. 5 nocy

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ERIKA

CZEERI

http://www.karpatia.pl/spindleruv-mlyn/erika-hotel.html
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mała, urocza miejscowość turystyczna położona w zachodniej części Kar-
konoszy, u podnóża Lysej Hory (Łysa Góra), ok. 5 km od Harrachova. Dosko-
nałe miejsce sprzyjające rodzinnemu, aktywnemu wypoczynkowi zarówno 
w zimie jak i w sezonie letnim. Wieczorem można przyjemnie spędzić czas w 
kawiarniach, pubach, winiarniach, music clubie lub dyskotece.
ZIMA: doskonale rozwijający się ośrodek narciarski, 29 wyciągów narciar-
skich, jedna z najdłuższych tras (ok. 3,2 km). Ośrodki narciarskie (z parkinga-
mi, bufetami, serwisem) to: Sachrovka - 4 wyciągi, najdłuższy 657 m, różnica 
poziomów 95 m; Modra Hvezda-Bahynka - 4 wyciągi, 814 m/114 m; Stude-
nov - 4 trasy zjazdowe (niebieska, czerwona) o długości 3,5 km, 2 wyciągi 
talerzykowe, 2 wyciągi orczykowe, ośrodek jest idealny dla rodzin z  dziećmi, 
narciarzy średniozaawansowanych i snowboardzistów; Horni Domky - po-
łożony na południowych zboczach Łysej Góry, dysponuje 10 szerokimi trasa-
mi zjazdowymi, o całkowitej długości 11,4 km, 2 wyciągami krzesełkowymi 
4-os. i 6 wyciągami talerzykowymi, ośrodek cieszy się wielką popularnością 
wśród narciarzy i snowboardzistów o różnym stopniu zaawansowania; Pa-
seky nad Jizerou - 7 wyciągów, 1162 m/240 m. Szkółki narciarskie, wypoży-
czalnie sprzętu, skipark dla początkujących z wyciągiem ‚chodnikowym’. 
LATO: wyciąg na Łysa Górę z dolnej stacji HORNI DOMKY - czynny w se-
zonie letnim codziennie (lipiec, sierpień) oraz weekendowo w pozostałych 
miesiącach (wiosna, jesień), turystyka rowerowa - liczne trasy, turystyka pie-
sza - doskonale oznakowane szlaki, ścieżki dydaktyczne, jazda konna, tenis 
ziemny, spacery, zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych, przejażdż-
ka kolejką zębatą z Korenova do Harrachova, aktywny wypoczynek (kręgle, 
gokarty, narty na trawie, hujalnogi górskie, korty tenisowe, boisko do siat-
kówki, hala sportowa, sauna, centrum fitness). 

ROKYTNICE NAD JIZEROU 



CZECH
Y

313

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

Hotel położony w centrum miejscowości, 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami, 2+2 oraz 3+2 (na 2 po-
koje jedna wspólna łazienka), wszystkie z TV, suszarką do włosów. Moż-
liwość zakwaterowania w pokojach po remoncie o standardzie 3* - do-
płata, na zapytanie.
Do dyspozycji gości: restauracja, winiarnia, sala konferencyjna, bilard, 
parking – gratis, możliwość wykupienia zabiegów relaksacyjnych, masa-
ży, kantor, dostęp do Internetu (wi-fi), kącik zabaw dla dzieci. 
Informaje dodatkowe: 
Dopłata do obiadokolacji:
- poza sezonem zimowym (01.03-17.12.2020, w godz. 17.30-19.30): zupa, 
danie główne, słatka, deser, kawa lub herbata (pow. 15 osób – bufet) - 50,-
zł/os.dor./ dzień, 38,-zł/dziecko 3-13 lat/ dzień, 
- w sezonie zimowym (w godz. 17.30-20.00): przystawka, zupa, dnie 
główne – wybór z 6 menu, bufet sałatkowy, deser, kawa lub herbata 
(pow. 15 osób – bufet) - 57,-zł/os.dor./ dzień, 42,-zł/dziecko 3-13 lat/ dzień, 
Poza sezonem zimowym zniżki na wypożyczalnię rowerów. Możliwość 
zabrania psa: 100,-czk/doba – nie dotyczy pokoi po remoncie. Taksa kli-
matyczna płatna dodatkowo na miejscu. Parking przy hotelu bez opłat 
– ilość miejsc ograniczona, nie ma możliwość wcześniejszej rezerwacji. 
Dla Gości Hotelu zniżki w programie ROKYTNICEPLUS (w zależności od 
sezonu). Pobyty min. 2 noce, sylwester min.5 nocy.
W sezonie zimowym SKIBUS do wyciągów GRATIS, 10% zniżki na karne-
ty narciarskie w centrach narciarskich Studenov i Lysa Hora, wypożyczal-
nię sprzętu narciarskiego, szkółkę narciarską, masaże oraz saunę. 

Hotel „KRAKONOS”
ROKYTNICE nad Jizerou 

CZEKRARJ

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
KRAKONOS

http://www.karpatia.pl/rokytnice-nad-jizerou/krakonos-hotel.html


CZECH
Y

314

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

Apartamenty „ROKYTKA SNOWHOUSE” 
ROKYTNICE nad Jizerou 

Dom apartamentowy położony w spokojnym miejscu, w otoczeniu przy-
rody, ok. 50 m od wyciągu krzesełkowego. Przed domem apartamento-
wym znajduje się przystanek skibusa. 
Zakwaterowanie: 21 komfortowych, nowoczesnych, przestronnych 
apartamentów w pełni wyposażonych, 4 osobowych standard (oraz 
na zapytanie: 2 os. standard i 4 osobowych z tarasem/T, superior/S). 
Każdy APT z możliwością 1 dostawki (70 x 200 cm), superior z moż-
liwością 2 dostawek. Wszystkie apartamenty wyposażone w aneks 
kuchenny (zmywarka, lodówka, płyta grzejna, mikrofalówka, czajnik, 
naczynia) łazienkę, w pokoju dziennym TV SAT oraz internet wi-fi, po-
ściel oraz ręczniki. 
Do dyspozycji gości: przechowalnia sprzętu sportowego (narty, 
sanki, rowery), duży parking (w zimie odpłatny), internet Wi-Fi (gratis). 
Informacje dodatkowe: Dostawka dla dziecka do 6 lat – GRATIS. W 
całym obiekcie panuje zakaz palenia papierosów. Przy wyciągu znaj-
duje się szkółka narciarska dla poczatkujących, wypożyczalnia sprzę-
tu narciarskiego i serwis. Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja 
zwrotna 100 EUR /APT. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miej-
scu. Zima – pobyty 7 nocy sobota-sobota.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
ROKYTKA

CZEROKS

„ROKYTKA SNOWHOUSE” 
CENA ZA 1 NOC

02.01-01.04.23 
7 nocy

APT4/0P 998
DOR,DZ>6/DOS/0P 110

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/rokytnice-nad-jizerou/rokytka-snowhouse-apartamenty-.html
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jedna ze znanych czeskich miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowych 
leżących w Karkonoszach, przy granicy z Polską (dawne przejście gra-
niczne Harrachov-Jakuszyce).
LATO: w centrum wiele sklepów z pamiątkami, kryształami z lokalnej 
Huty Szkła, restauracji, pizzerii, a także minibrowar i łaźnie piwne oraz 
atrakcje dla aktywnych - Wodospad rzeki Mumlavy, Muzeum Górnictwa 
z 1000-metrową sztolnią, bowling, kolejki linowe, korty tenisowe, squ-
ash, trasy turystyczne, rowerowych (ponad 100 wytyczonych szlaków), 
pole do mini golfa, spływy Jizerą (najwyższy poziom wody na wiosnę), 
skoki na bungee, szkółki parolotniarstwa, skałki wspinaczkowe oraz jaz-
da konna, tor saneczkowy i Monkey Park.
ZIMA: Čertova hora (Czarcia Góra) - kompleks skoczni narciarskich 
Čertak o punktach konstrukcyjnych K-120 i K-90 oraz mamucia K-185. 
Możliwość skorzystania z wyciągów krzesełkowych (na Certovą Hore 
- 4 nartostrady i Ryzoviste - 3 nartostrady, trasy sztucznie dośnieżane, 
doskonale przygotowane), wypożyczalnie sprzętu sportowego, szkółki 
narciarskie, snowboardowe. Miejscowość jest także dużym ośrodkiem 
narciarstwa biegowego (ok. 30 km tras).

HARRACHOV
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SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ALICE

Apartamenty „ALICE” 
HARRACHOV 

Apartamenty „ALICE” CZEALI – budynek położony ok. 400 m od wyciągu 
krzesełkowego na Certovą Horę, 
Zakwaterowanie max. dla 20 osób, 5 apartamentów (od 2 do 8 os.) 
wygodnie wykończonych, każdy z aneksem kuchennym w pełni wy-
posażonym, łazienkami, TV SAT, balkonem, dostępem do Internetu 
Wi-Fi. 
Do dyspozycji gości: parking przy budynku – bez opłat, garaże 
200,-czk/noc., Internet WI-FI.
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na 
miejscu przy zakwaterowaniu. Dla gości HARRACHOV CARD (karta 
rabatowa) - gratis. Dzieci do 2 lat bez osobnego łóżka do spania – 
GRATIS. Opłata za psa: 150,-Czk/noc. Pobyty – min. 3 noce.

CZEALI

„ALICE” 
CENA ZA 1 NOC

27.03-30.11.22 
min. 3 noce

30.11-25.12.22 
02-28.01.23 

04.03-16.04.23
16.04-30.11.23

DOR/2-8/0P 116 145 121
DZ(2-10)/0P 58 75 61

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/harrachov/alice-apartamenty-.html
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Hotel „SVORNOST” *** Wellness & Spa
HARRACHOV

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
SVORNOST

położony ok. 5 minut od centrum, ok. 10 min. od kolejki na Czarcią Górę 
(Certova hora).
Zakwaterowanie: posiada 125 pokoi 2-os., niektóre z możliwością 
dostawki, możliwość wykorzystania pokoju 2 os. dla 1 os - na zapyta-
nie - cena pokoju 1 os. Rodzinne zakwaterowanie: (2 osoby dorosłe 
+ 2 dzieci do 13 lat) 2 pokoje 2 osobowe obok siebie, bez wewnętrz-
nych drzwi, ceny dla dzieci ze zniżkami jak na dostawkach. Wszystkie 
pokoje maja własną łazienkę (WC, prysznic), TV SAT i telefon. 
Do dyspozycji gości: restauracja z barem i tarasem letnim, kryty 
basen (6,5 x 12,4 m) oraz dodatkowo płatne: gabinet masaży, sauna, 
tenis stołowy, masaże wodne, salon gier, siłownia, salon fryzjerski i 
kosmetyczny. 
W cenie każdego pobytu: wstęp na basen.
Informacje dodatkowe: Śniadania w formie bufetu, obiady dodat-
kowo płatne do wyboru z dziennego menu lub karty dań. Możliwość 
dokupienia obiadokolacji: 48,-zł/ dziecko 3-6 lat/dzień, 52,-zł/dziec-
ko 6-12 lat/dzień, 73,-zł/dziecko 13-17 lat/dzień, 81,-zł/os.dor./dzień. 1 
dziecko do 6 lat z 2 osobami pełnopłatnymi w pokoju GRATIS – po-
byt ze śniadaniem. Opłata za parking: ok.100,-Czk/auto/noc, opłata 
za psa - mała rasa: 300,-Czk/noc, duża rasa: 500,-Czk/noc.
Obowiązkowe dopłaty - 24.12 – kolacja wigilijna – 120,-zł/os., 31.12 – 
kolacja sylwestrowa – 160,-zł. Pobyty min.3 noce.

CZESVO

„SVORNOST” 
CENA ZA 1 NOC

02.02-20.03.23 
min. 3 noce,  

7=6

20.03-05.04.23 
min 3 noce, 

7=6, 5=4

05-10.04.23 i 
27-30.10.23 
min. 3 noce

10-28.04.23 i 
30.10-30.11.23 

min. 3 noce, 
7=6, 5=4, 4=3

28.04-01.07.23 i 
31.08-27.10.23 

min. 3 noce, 7=6, 
5=4

01.07-31.08.23 
min. 3 noce, 

7=6

DOR/2/1P 322 233 256 199 244 289
DOR/4/1P 355 267 289 232 278 322

DZ(6-13)/4/1P 126 96 103 82 99 115
DZ(13-18)/4/1P 302 225 245 196 235 272

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/harrachov/svornost-hotel-wellness-and-spa.html
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Hotel „FIT FUN” ***  
HARRACHOV 

położony przy wyciągu i trasie narciarskiej, ok. 10 minut pieszo od cen-
trum Harrachova.
Zakwaterowanie: ok. 590 miejsc w pokojach 2, 3, 4 osobowych z ła-
zienkami, TV SAT, telefonem, sejfem, dostępem do internetu Wi-Fi.
Do dyspozycji gości: SPA i Wellness Centrum z basenem, saunowym 
światem, szeroka gama zabiegów SPA), siłownia i fitness, Bowling Bar 
(na ok. 60 miejsc, kręgielnia - 2 tory, bilard), restauracja z letnim ta-
rasem, sale konferencyjne (wyposażenie multimedialne), kącik zabaw 
dla dzieci, szkółka narciarska, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i 
sportowego, serwis narciarski i snowboardowy, tenis stołowy.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu w godz. 10.00-20.00, 
tenis stołowy i kącik zabaw dla dzieci, dostęp do Internetu Wi-Fi.
W cenie pobytu świątecznego: 4 noce, 2 posiłki dziennie, kolacja wi-
gilijna w ramach jednej obiadokolacji, basen, Wellness i fitness – wolny 
wstęp podczas całego pobytu.
Informacje dodatkowe: taksa klimatyczna 30,-czk/os./dzień płatna 
na miejscu przy zakwaterowaniu. Dzieci do 3 lat GRATIS – bez świad-
czeń. Dzieci do 12 lat na dostawce z min. 2 osobami pełnopłatnymi 
w pokoju – zniżka wg cennika. Opłata za niewykorzystane łóżko 50% 
ceny os. dorosłej. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - 
200,-czk/noc. Parking niestrzeżony: 100,-czk/noc/ w okresie zimowym 
15.12-31.03, w sezonie letnim bez opłat. Opłata za psa – 200,-Czk/noc. 
Wstęp do Wellness – 300,-czk/90 min/os., fitness 150,-czk/60 min/os. 
Dopłata do obiadokolacji: 60,-zł/os.dor/dzień, 48,-zł/dziecko 6-12 lat/
dzień, 37,-zł/dziecko 3-6 lat/ dzień. Pobyty - min. 3 noce, ferie 7 nocy.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

FIT FUN

CZEFITF

„FIT FUN” 
CENA ZA 1 NOC 01.10-21.12.22

DOR/2,3,4/1P 187
DZ(3-6)/3,4/1P 125

DZ(6-12)/3,4/1P 165
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/harrachov/fit-fun-hotel.html
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SPA Hotel „BILY HOREC” *** 
HARRACHOV 

Hotel położony w centrum Harrachova, ok. 5 minut pieszo od wyciągu 
krzesełkowego na Czarcią Górę (Certova hora), przytulny, komfortowo 
urządzony. 
Zakwaterowanie: 38 pokoi 2, 3 osobowych z łazienkami, TV SAT
Do dyspozycji gości: centrum Wellnes i SPA w stylu rzymskich łaźni 
(jacuzzi, podgrzewane łóżka relaksacyjne, masaże, sauny), restaura-
cja, parking. 
W cenie pobytu świątecznego: kolacja wigilijna w ramach 1 obia-
dokolacji, wejście do Wellness między 10.00 a 18.00. Pobyt – min. 4 
noce
W cenie pobytu sylwestrowego: wieczór sylwestrowy z kolacją, 
muzyką na żywo, bufet, noworoczny toast, wejście do Wellness mię-
dzy 10.00 a 18.00.Pobyt - min. 5 nocy
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS. 
Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka 100,-czk/noc. Śniada-
nia w formie bufetu. Wstęp do Wellness – 200,-czk/os./godz. Parking: 
50,-czk/noc w okresie 01.12-31.03 – w sezonie letnim bez opłat. Moż-
liwość przyjazdu z psem – 200,-czk/noc. Taksa klimatyczna 30,-czk/
os./dzień – płatna na miejscu przy zakwaterowaniu. Pobyty min. 3 
noce, ferie zimowe – 7 nocy.

CZEBIL

„BILY HOREC” 
CENA ZA 1 NOC

01.10-
21.12.22

03-
31.01.23

31.01-
01.03.23

01.03-
01.04.23, 

30.06-
01.09.23

01.04-
30.06.23, 

01.09-
01.10.23

01.10-
21.12.23

DOR/2,3/2P 199 368 445 335 310 286
DZ(3-6)/3/2P 117 205 225 196 166 166

DZ(6-12)/3/2P 180 305 335 284 246 246
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/harrachov/bily-horec.html
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Wellness Hotel „PYTLOUN” ****  
HARRACHOV 

Położony w części Ryzoviste, ok. 100 m od wyciągu narciarskiego, ok. 15 
min. pieszo do centrum Harrachova. 
Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe z możliwością 1 dostawki, po-
koje rodzinne na zapytanie – kalkulacja indywidualna. Wszystkie po-
koje z łazienkami (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), TV sat 
telefonem, sejfem, minibarem (dodatkowo płatnym), zestawem do 
parzenia kawy lub herbaty.
Do dyspozycji Gości: Wellness centrum (sauna, jacuzzi, masaże), re-
stauracja, kawiarnia, hotelowy bar, pokój zabaw dla dzieci, sala kon-
ferencyjna, monitorowany parking, letni taras, bilard, tenis stołowy, 
przechowalnia sprzętu narciarskiego lub rowerów
W cenie pobytu: internet Wi-Fi, Harrachov Card (karta rabatowa na 
atrakcje miejscowości), 1 x na pobyt kawa i ciasto, przy pobycie na 
min. 3 noce (w okresie 01.11.22-31.03.2023), parking bez opłat przy 
pobycie na min. 7 nocy, codziennie godzinny wstęp do Wellness cen-
trum (sauna fińska, parowa, jacuzzi), 10% zniżki na masaże oraz za-
biegi w Wellness Centrum.
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna dodatkowo – 30,-
czk/os./dzień, możliwość dokupienia obiadokolacji (bez napojów) – 
95,-zł/os.dor./dzień, 50,-zł/dziecko 3-12 lat/dzień. 1 dziecko do 12 lat 
na dostawce ze śniadaniem – z 2 osobami pełnopłatnymi – GRATIS. 
Wyżywienie dla dzieci do 3 lat – zgodne z zamówieniem osób pełno-
płatnych – gratis. Opłata za zwierzę domowe 400,-czk/noc, parking 
– 110,-czk/noc. Dopłata za pokój z balkonem: 90,-zł/pokój noc. 
W okresie świątecznym – obowiązkowa dopłata do kolacji wigilij-
nej – bez napojów – 192,-zł/os.dor., 96,-zł/dziecko 3-12 lat. 
W okresie sylwestrowym – obowiązkowa dopłata do balu z muzy-
ką mechaniczną, pokazem sztucznych ogni oraz bufetowym menu, 
bez napojów – 325,-zł/os.dor., 162,-zł/dziecko 3-12 lat.

CZEPYTH

„PYTLOUN” 
CENA ZA 1 NOC

24.11-
15.12.22, 

19.03-01.04.23 
min. 2 noce 

4=3, 7=6

15-27.12.22 
02-26.01.23 
min. 3 noce

27.12.22-
02.01.23 

min. 5 
nocy

26.01-
05.03.23 

min. 5 
nocy

05.03-
19.03.23 

min. 2 
noce, 7=6

01-05.04.23, 
10-27.04.23, 
min. 2 noce, 

5=4

05-10.04.23 
min. 3 noce 

29.06-03.09.23 
min. 3 noce, 

7=6

27.04-29.06.23, 
03.09-31.10.23 

min. 2 noce, 
5=4

DOR/2, DOS/1P 185 335 659 405 232 180 246 212
DZ(12-18)/DOS/1P 99 169 335 210 120 95 130 110

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
PYTLOUN

http://www.karpatia.pl/harrachov/pytloun-wellness-hotel.html
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Miasto położone w północnych Czechach w kotlinie libereckiej pomię-
dzy górami Izerskimi i pogórzem Jested.
Liberec bywa nazywany miastem pod Jestedem, którego wierzchołek, 
osiągający wysokość 1012 metrów, zdobi nowoczesna wieża o orygi-
nalnej konstrukcji. Atrakcją miasta jest aqua centrum BABYLON, ogród 
zoologiczny i botaniczny.
W Libercu odbywają się także międzynarodowe zawody w skokach nar-
ciarskich. Do Pragi ok. 100 km, do Harrachova ok. 40 km, pobliskie centra 
narciarskie to Jested i Bedrichov. 8,77 km tras zjazdowych obsługiwa-
nych przez 2 kolejki i 7 wyciągów o łącznej przepustowości 3960 os./h. 
Sztuczne naśnieżanie tras na odcinku 5,5 km.
Ośrodek narciarski Ještěd: kolejka kabinowa Hanychov – Ještěd, 2-oso-
bowa kolejka krzesełkowa Hanychov–Černý vrch o długości 810 m i 
przepustowości 1190 os./h, najdłuższy wyciąg Skalka o długości 1500 m 
i przepustowości 450 os./h, 11 tras zjazdowych (7 czerwonych, 3 niebie-
skie i 1 czarna), skocznie narciarskie do skoków oraz kombinacji alpej-
skiej. 

LIBEREC
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Komfortowy hotel przy największym w Czechach parku wodnym i kom-
pleksie rozrywkowym, 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 os. z łazienkami, TV, mini barem, dostę-
pem do Internetu „FREE BABYLON” oraz przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych. Pokoje rodzinne  4 osobowe - z łóżkiem małżeńskim 
(lub 2 pojedynczymi) i łóżkiem piętrowym dla dzieci, lub 4 osobowe. 
Do dyspozycji gości w cenie każdego pobytu: CENTRUM BABYLON 
- AQUAPARK (baseny i tobogany, unikalny adrenalinowy space-bowl 
dla odważnych, zjeżdżalnie, jacuzzi, wodotryski i gejzery, masaże 
wodne i podwodne, temperatura wody w basenach ok. 30°C, sauna 
sucha i parowa), codziennie 3D LASER SHOW, LUNAPARK, interaktyw-
ne muzeum - iQPARK, iQlandia, ADVENTURE GOLF, wi-fi, ZOO Liberec, 
NOWOŚĆ 2020 - FUN PARK dla dzieci (trampoliny, Ninja Arena, zjeż-
dżalnie, Baby Playground, City Ride, Shooting Castle, tory przeszkód, 
klocki, elementy interaktywne i wiele innych atrakcji dla wszystkich 
dzieci od malucha do nastolatka).
Dodatkowo płatne: WELLNESS CENTRUM: sauna rzymska parowa, 
fińska, ziołowa, solna, jacuzzi, laconium, tepidarium, ścieżka Kneippa,-
studnia lodowa, tlenoterapia. KLUB AFRIKANA (sauny dla zamkniętych  

Hotel „BABYLON” **** 
LIBEREC

CZEBAB

„BABYLON” 
PROMOCJA  RODZINNA 

CENA ZA 1 NOC

31.10-22.12.22 
17-28.04.23 

07.05-29.06.23 
04-27.09.23 
30-31.10.23

22-28.12.22, 
03.01-06.04.23 

12-17.04.23 
28.04-07.05.23 
29.06-04.09.23 
27.09-30.10.23

28.12.22-
03.01.23

06-12.04.23

DOR/2/1P 438 459 508

DZ<12/2/1P 50 / 264 kolejne 
dziecko

50 / 278 kolejne 
dziecko

308 / 308 kolejne 
dziecko

DOR/1/1P 698 720 768
POK/3/1P 3 os. dorosłe 1314 1377 1524

POK/3/1P 2 os. dor.+1 DZ<12 926 968 1324
POK/3/1P 1 os. dor.+2 DZ<12 752 787 1124

POK/4/1P 4 os. dorosłe 1752 1836 2032
POK/4/1P 3 os. dor.+1 DZ<12 1364 1427 1832
POK/4/1P 2 os. dor.+2 DZ<12 976 1018 1632
POK/4/1P 1 os. dor.+3 DZ<12 1016 1065 1432
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
BABYLON

grup i gości o wysokich wymaganiach), masaże klasyczne i indyjskie (AY-
URWEDA), kąpiele borowinowe, jaskinie solne, kręgielnia, kawiarnie, re-
stauracje, piwiarnia, parking, miasteczko zakupowe, kasyno „Las Vegas”. 
PROMOCJA RODZINNA (nie dotyczy okresów świątecznych i sylwe-
strowego): do 31.10.2022 - dzieci do 12 lat GRATIS - zakwaterowanie 
(osobne miejsce do spania), śniadania, wstępy do AQUAPARKU, sau-
nowego świata, iQlandii, iQparku, lunaparku, Adventure Golf, ZOO 
Liberec. Na 1 osobę pełnopłatną przypada 1 dziecko do 12 lat GRA-
TIS. Od 31.10.2022 – dzieci do 12 lat – opłata 50,-zł/noc - Na 1 osobę 
pełnopłatną przypada 1 dziecko do 12 lat. W przypadku zakwatero-
wania 1 osoby pełnopłatnej z 2 lub 3 dzieci obowiązują zniżki - wg 
cennika. 
Informacje dodatkowe: Pobyty min. 3 noce. Obowiązkowa dopłata 
do wigilii – 210,-zł/os.dor., 120,-zł/dziecko 3-12 lat. Obowiązkowa do-
płata do balu sylwestrowego 620,-zł/os.dor., 340,-zł/dziecko 3-12 lat. 
Obowiązkowa dopłata do Wielkanocy – 70,-zł/ os. Dopłata do obia-
dokolacji: 95,-zł/os./dzień, 65,-zł/dziecko 3-12 lat. Możliwość przyjaz-
du z psem – ok. 450,-Kc/doba. Łóżeczko dla dziecka – ok. 300,-Kc/
doba. Parking: 150,-czk/doba. 

http://www.karpatia.pl/liberec/babylon-hotel.html


CZECH
Y

323

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

Pierwszy czeski geopark UNESCO, należy do ulubionych przez turystów 
regionów Czech, leży w trójkącie wyznaczonym przez miejscowości: Jičín, 
Turnov i Mnichovo Hradiště, a najważniejsza część leży między miastami 
Jičín i Železný Brod. W miejscowości Sedmihorky (ok. 5 km od Turnova), 
na obrzeżach „skalnego miasta”, znajdują się źródła wód mineralnych 
wypływających ze skał piaskowych. Czeski Raj słynie z tajemniczych la-
biryntów wysokich skał o niezwykłych kształtach, osiągających miejsca-
mi wysokość nawet 60m, bujnej przyrody, gęstych lasów, którymi poro-
śnięte są skały, wielu zamków i grodów, tras spacerowych, rowerowych 
i szlaków turystycznych, a także jeziora z możliwością wypoczynku na 
plaży. Tereny te przyciągają amatorów wspinaczki, zwiedzania (liczne 
zamki - np. Kost, Sychrov, Hruba Skala, Trosky - ruiny, jaskinia naciekowa 
w Boskovie), wędkowania, turystyki rowerowej i konnej.

CZESKI RAJ
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LIPOVA LAZNE
Hotel Zamkowy „HRUBA SKALA” **** 
CZESKI RAJ - Hruba Skala

Hotel położony ok. 6 km od miejscowości Turnov, na piaskowej skale, zamek po-
chodzący z XIV w., przebudowany w okresie renesansu, później odremontowany, 
część przezaczona dla zwiedzających, a część przeznaczona na stylowy i kom-
fortowy Hotel - podzielony na 2 strefy: Zamek i Kasztelan (budynek obok Zamku).
Zakwaterowanie:  Zamek (pokoje standard) – pokoje 2, 3, 4 osobowe, 
apartamenty dla 2 osób, niektóre pokoje z możliwością dostawki. + Ka-
stelan (pokoje economy) – pokoje 2 osobowe z możliwością 1 dostawki.
Wszystkie pokoje z łazienkami, TV SAT, sejfem, mini  barem, dostępem do Interne-
tu Wi-Fi. Niektóre z widokiem na Czeski Raj – dopłata – na zapytanie. Pokoje 1 oso-
bowe = pokój 2 osobowy do pojedynczego wykorzystania z doliczoną dopłatą. 
Do dyspozycji gości: Wellness EDEN SPA (sauna fińska, łaźnia parowa, po-
mieszczenie relaksacyjne urządzone w skałach, jacuzzi na otwartym powie-
trzu z widokiem na Skalne Miasto, wybór masaży oraz kąpieli relaksacyjnych, 
turecka łaźnia Hammam, zabiegi kosmetyczne, zabiegi dla dzieci (np. 20 min. 
masaż czekoladowy), zamkowa restauracja, widokowa restauracja dostępna 
w sezonie letnim, salonik łowiecki, karczma, 6 sal konferencyjnych różnych 
wielkości mieszczących od 30 do 170 osób, z profesjonalnym wyposażeniem. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń gratis. Dzieci 3-12 lat 
zniżka z 2 pełnopłatnymi osobami w pokoju – wg cennika. ZNIŻKA DLA SE-
NIORA – 10% z podanych cen dla osób pow. 65 lat. Dopłata do pokoju z wido-
kiem na Czeski Raj – 68,-zł/pokój/noc. Oplata za parking na terenie Zamku – 6 
Eur/dzień, poniżej zamku – 4,-Eur/dzień. Opłata za psa – 14 Eur/dzień. Taksa 
klimatyczna płatna dodatkowo. Możliwość wypożyczenia szlafroka, suszarki 

CZEHRU

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

HRUBA 
SKALA

„HRUBA SKALA” 
CENA ZA 1 NOC 27.06-17.12.22

DOR/2,3/1P 250
DOR/2econoy/1P 203

DOR/DOS/1P 129
DZ(3-12)/DOS/1P 69

DZ(3-12)/3/1P 111
DOR/4/1P 190

DZ(3-12)/4/1P 100
DOR/APT2/1P 622

DOR/1/1P 372
DOR/1economy/1P 298
ceny podane w PLN

do włosów, żelazka, zestawu do 
przygotowania kawy/herbaty – 
za opłatą. Łóżeczko dla dziecka 
do 3 lat – bez opłat. Śniadania 
w formie bufetu. Możliwość do-
płaty do obiadokolacji: 60,-zł/
os./dzień. Min. pobytu – 2 noce. 

http://www.karpatia.pl/czeski-raj/hruba-skala-hotel-zamkowy.html
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LIPOVA LAZNE
malownicza, górska miejscowość wypoczynkowa położona ok. 7 
km od Uzdrowiska JESENIK, w dolinie rzeczki Staříč, na granicy pasm 
górskich Wysokiego Jesionika (Hrubý Jeseník) i Góry Złote (Rychlebské 
hory), znana także jako uzdrowisko, które założył w roku 1830 Johann 
Schorth.
Leczy się tu głównie choroby skórne, zaburzenia tarczycy, problemy z 
nadwagą.
Do zabytków architektury należy dom sołtysa z przełomu 18. i 19. 
stulecia. Uzdrowisko to, wraz z gminą Lipowa tworzą doskonały obszar 
wypoczynkowy Jeseników.
Są również miejscem wypadowym na wycieczki terenowe, rowerowe, a 
w zimie w tereny narciarskie (trasy zjazdowe i biegowe).

LIPOVA LAZNE
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VELKE LOSINY
Hotel po generalnym remoncie tworzący kompleks z częścią WELLNESS, położony na 
obszernym zielonym terenie.
Zakwaterowanie: nowocześnie urządzone pokoje 2 osobowe standard 
oraz superior, z możliwością 1 dostawki, 3 i 4 osobowe standard oraz 4 
osobowe superior. Wszystkie pokoje z łazienkami, TV SAT, telefonem, 
dostępem do Internetu. Pokoje superior z widokiem na hotelowy ogród, 
minibarem, tarasem lub balkonem. 
Do dyspozycji gości: winda, duża restauracja, z mniejszymi samo-
dzielnymi salkami, z kącikiem dla dzieci, z letnim tarasem zewnętrz-
nym, WELLNESS CENTRUM z krytym basenem (12 x 6 m) z pod-
grzewaną wodą, saunowym światem, jacuzzi, ścieżką Kneippowa, 
masażami, fitness, STREFA BALNEO – dla max 6 osób – gwarantująca 
całkowitą prywatność – jacuzzi, sauny, część wypoczynkowa, łóżko 
wodne, śwatło- i muzykoterapia; a także teren sportowy z boiskami 
do gier zespołowych – ze sztuczna nawierzchnią i oświetleniem, bo-
isko do petanque, na ostatnim piętrze 3 sale konferencyjne różnej 
wielkości, profesjonalnie wyposażone. Na rozległym terenie znajduje 
się także ogród ze stawem rybnym i placem zabaw dla dzieci oraz 
mini polem golfowym – 7 dołkowym. . 
W cenie każdego pobytu: 60 min./dzień wstęp do Wellness Cen-
trum w godzinach 10.00-15.30. BONUS – w przypadku dokupienia 
obiadokolacji 60 min./dzień wstęp do Wellness Centrum w godzi-
nach 10.00-22.00. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Do-
płata do obiadokolacji: 35,-zł/os./dzień, 20,-zł/dziecko 3-12 lat/dzień, 
14,-zł/dziecko 1-3 lat/dzień. Łóżeczko dla dziecka do 3 lat – 100,-Czk/ 
noc. Wyżywienie: śniadania  - bufet, obiadokolacje – wybór z 3 menu. 
Taksa klimatyczna 12,-Czk/os./dzień. Możliwość pakietów pobyto-
wych, np.: WELLNESS, ROMANTYKA i inne – informacja w biurze. 

WELLNESS HOTEL „HELIOS” *** 
LIPOVA LAZNE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

HELIOS

CZEHEL

http://www.karpatia.pl/lipova-lazne/helios-wellness-hotel.html
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VELKE LOSINY
mała miejscowość należąca do najstarszych uzdrowisk morawskich, 
której główną atrakcją są baseny z wodą termalną (siarczaną, ze źródła 
ZEROTIN) o temperaturze 36,2°C – kryty basen oraz letnie, odkryte kąpie-
lisko (otwarte od początku maja do końca września). 
Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób neurologicznych i układu 
oddechowego oraz układu ruchu (artretyzm, reumatyzm, stawy, stany 
pooperacyjne i pourazowe). Leczy się tutaj również dzieci – programy 
lecznicze obejmują już najmniejsze dzieci od 1 roku życia do 18 lat. 
Do atrakcji miejscowości należy również renesansowy zamek otoczo-
ny pięknym parkiem – udostępniany do zwiedzania oraz manufaktura 
papiernicza - muzeum ręcznego wyrobu papieru, elektrownia wodna, 
liczne szlaki turystyczne i rowerowe, możliwość jazdy konnej oraz węd-
kowania, korty tenisowe. 
ZIMA: Tereny narciarskie  - ok. 7-10 km 2 centra narciarskie: Oaza, Kares 
i ok. 25-30 km w okolicach Jesenika: (SKI Centrum Miroslav – Lipova La-
zne), Ramzova, Petríkov, Ostruzna, Cervenohorske sedlo, Praded).
Na terenie parku uzdrowiskowego znajduje się PARK THERME VELKE LO-
SINY, całoroczny, kryty kompleks z 5 basenami termalnymi i atrakcjami 
wodnymi, zjeżdżalnią, brodzikiem dla dzieci, jacuzzi, saunami, restaura-
cją oraz część odkryta z 4 basenami termalnymi, zjeżdżalnią

VELKE LOSINY
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Hotel położony w parku uzdrowiskowym. 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2 os. superior z łazienkami, TV sat, lo-
dówką, dostępem do Internetu; apartamenty superior dla 2 os. – sy-
pialnia + pokoj dzienny, balkon. 
Do dyspozycji gości: przestronna restauracja, kawiarnia, bar, baza 
zabiegowa, mały basen termalny z leczniczą wodą, winda, parking. 
Informacje dodatkowe: Hotel nie przyjmuje zwierząt. Dzieci do 5 lat 
bez świadczeń - GRATIS. Dzieci 5-12 lat ze zniżką. Wyżywienie: śniada-
nia – bufet, obiady i kolacje – wybór z menu oraz sałatki owocowe i 
warzywne, owoce. 
W cenie pobytu relaksacyjnego: 7 nocy, 3 posiłki dziennie w for-
mie bufetu, wstępna wizyta lekarska, 7 zabiegów leczniczych wg 
wskazań lekarza, wstęp do małego basenu termalnego 1 godz./
dzień – w wyznaczonych godzinach, wypożyczenie szlafroka, 30% 
zniżki na wstępy do termalnego aquaparku. 

Hotel „ELISKA” **** 
VELKE LOSINY 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ELISKA

CZEELIVL

ELISKA 
RELAKSACYJNY 

7 nocy, 
CENA ZA 1 NOC

30.10-18.12.22

DOR/2/3P 474
DOR/APT/3P 498

DOR/1/3P 584
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/velke-losiny/eliska-hotel.html 
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SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DIANA

Wellness Hotel „DIANA” *** 
VELKE LOSINY 

Hotel położony w spokojnym otoczeniu, na skraju lasu pod miejscowo-
ścią Velke Losiny, z Hotelu rozciąga się widok na Jeseniky, a także na 
hodowlę danieli. Do centrum uzdrowiska spacerem ok 1,5 km (drogą 
przez las oraz park uzdrowiskowy). Możliwy także transfer hotelowym 
transportem.
Zakwaterowanie: posiada ok. 140 miejsc w pokojach 1 i 2 os. z ła-
zienkami, TV sat, lodówką, dostępem od internetu Wi-Fi, 15 aparta-
mentów 2-4 os. 
Do dyspozycji gości: restauracja z wyśmienitą kuchnią, basen, ja-
cuzzi, siłownia, kort do squasha, tenis stołowy, sauna, możliwość 
masaży, kąpieli perełkowych, aromatycznych, zabiegów relaksacyj-
nych, kawiarnia z parkietem tanecznym, dostęp do internetu Wi-Fi 
lub stanowisko komputerowe. Hotel otrzymał certyfikat akcji HOTEL 
PRZYJAZNY RODZINIE. 
W cenie pobytu: wolny wstęp na hotelowy basen, do jacuzzi i fit-
ness centrum, sauny, tenis stołowy, dostęp do internetu Wi-Fi w po-
mieszczeniach ogólnodostępnych, 50% zniżki na wstępy do termal-
nego aquaparku oraz basenu termalnego w H. Eliska, wypożyczenie 
szlafroków dla os. dorosłych, parking przy hotelu. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 5 lat bez świadczeń – gratis. Zniż-
ki dla dzieci i os. dorosłych na dostawce tylko w apartamentach, po-
byt bez zabiegów. Taksa klimatyczna płatna na miejscu przy zakwa-
terowaniu. Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje 
– wybór z 3 menu. Możliwość przyjazdu z psem – opłata – konieczne 
wcześniejsze uzgodnienie. Pobyty min. 2 noce. 

CZEDIA

DIANA 
CENA ZA 1 NOC

01.01-06.04.23, 
10.04-17.12.23

DOR/2/2P 444
DOR/APT/2P 498

DOR/APT/DOS/2P 285
DZ(5-12)/APT/

DOS/2P 210

DOR/1/2P 511
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/velke-losiny/diana-wellness-hotel.html 
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uzdrowisko o ponad 600 letniej tradycji balneologicznej, słynące głów-
nie z pitnych wód mineralnych–13 źródeł (w tym 12 termalnych) oraz 
borowin.
Te naturalne zasoby wykorzystywane są do leczniczych terapii wodnych, 
błotnych, ruchowych. Bogata baza zabiegowa uzdrowiska oferuje rów-
nież kuracje tlenowe, parafinowe, laserowe, akupunkturę, drenaż limfa-
tyczny i wiele innych.
Piękne okolice, ogrody m.in. japoński ze studnią „Stepanka”–źródełko z 
mocno mineralizowaną wodą, przepływająca przez miasto rzeka Tepla, 
klasycystyczne i secesyjne budynki, zamek z kolumnadami, (w których 
„ukryte” są źródła pitnych wód termalnych), zabytkowe domy zdrojowe, 
kościoły, miejski teatr, wieże widokowe, liczne restauracje, kafejki, hotele 
to wszystko stwarza wspaniałe warunki i atmosferę wypoczynku i rege-
neracji sił witalnych w Karlovych Varech.

KARLOVY VARYKARLOVY VARY



CZECH
Y

331

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

Nowoczesny, komfortowy hotel położony w spokojnej dzielnicy uzdro-
wiska, 
Zakwaterowanie: posiada pokoje 2 os. z możliwością do pojedyn-
czego wykorzystania (dopłata do pokoju 1 os.), łazienkami, TV SAT, 
dostępem do Internetu, sejfem, minibarem. 
Do dyspozycji gości: BALNEO & WELLNESS CENTRUM – kryty basen 
z prądem przeciwnym – temp. wody 30-32°, wodnymi łóżkami ma-
sażowymi, masażami wodnymi, sauna, jacuzzi, szeroka gama zabie-
gów (m.in. kąpiele perełkowe, masaże, inhalacje, elektro i magne-
toterapie, parafina, solanki, itp.), studio kosmetyczne i fryzjerskie; 
restauracja z letnim ogródkiem, całodobowa recepcja (wymiana wa-
lut, zamawianie biletów wstępów, usługi biurowe, sprzedaż prasy), 
winda, kryty parking monitorowany – za dodatkowa opłatą, parking 
przed hotelem niestrzeżony i nieodpłatny, centrum konferencyjne. 
W cenie pobytu: korzystanie z basenu, internet wi-fi, parking przed 
hotelem, 2 posiłki dziennie, 12 zabiegów, wizyta lekarska, wypoży-
czenie szlafroka, 10% zniżi na dodatkowe zabiegi. 
Informacje dodatkowe: Dopłata do pokoju 1 osobowego: 89,-zł/
noc. Taksa klimatyczna płatna na miejscu przy zameldowaniu. Po-
byty – 7 nocy

Hotel „LAFONTE” **** 
KARLOVY VARY 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
LAFONTE

CZELAF

„LAFONTE” 
CENA ZA 1 noc 03.09-21.12.22

DOR/2/2P 395
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/karlovy-vary/lafonte-hotel--.html
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Komfortowy pensjonat położony w pobliżu parku, ok. 10 min. od Vridla 
(wytwórnia kosmetyków pochodzących z Karlowych Varów). 
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2 os. oraz apartamenty z łazienką, TV 
SAT, telefonem, radio, lodówką. Wszystkie pokoje dla niepalących. 
Do dyspozycji gości: jadalnia, taras letni z widokiem na miasto, 
dostęp do Internetu, parking w cenie pobytu poza terminem 30.06-
15.07 w tym czasie odpłatność 130,-czk/noc/auto. W pobliżu (ok. 15 
min - Hotel THERMAL) możliwość skorzystania z basenu termalnego. 
Pobyty 7 nocy (minimum 3 noce).
Opłaty dodatkowe: Zwierzęta domowe są akceptowane po uzgod-
nieniu - za dodatkową opłatą – 130,-Czk/doba. Na zapytanie pokoje 
LUX z balkonem i widokiem na centrum uzdrowiskowe - dopłata 94,-
zł/noc/pokój. 

Pensjonat „VILLA ROSA” *** 
KARLOVY VARY 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
VILLA ROSA

CZEVRO

http://www.karpatia.pl/karlovy-vary/villa-rosa-pensjonat-.html
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najstarsze uzdrowisko w centralnej Europie, a jednocześnie nowocze-
sne, położone w dolinie pomiędzy Górami Orlimi i górami środkowych 
Czech, blisko niemieckiej granicy.
Największy rozwój uzdrowiska przypada na XVII w., kiedy powstały naj-
bardziej znane budowle uzdrowiskowe. W XVIII w. Teplice zdobyły reno-
mę nie tylko w Europie, ale również na całym świecie.
W uzdrowisku leczone są choroby narządów ruchu (zwyrodnieniowe i 
pourazowe, stawów, mięśni), systemu krążenia, nerwowego, (leczy się 
tutaj również dzieci).
Do zabiegów leczniczych wykorzystywane są wody termalne o ciepło-
cie 38–49°C – basen termalny 37-38°C, w Teplicach mieści się również 
centrum edukacyjne i kongresowe, a także miejskie AQUACENTRUM 
z wodami termalnymi (basen 25 x 12 m, sauna, siłownia, solarium, ja-
cuzzi, zjeżdżalnie, brodzik dla dzieci), teatr, wiele klubów (np. jazzowy), 
dyskotek, kawiarni.
Ok. 15 km od Teplice znajdują się 2 pola golfowe oraz naturalne jezioro 
Barbora.

LAZNE TEPLICECZEVRO
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Neobarokowy budynek, położony w otoczeniu parku uzdrowiskowego.
Zakwaterowanie: kilka budynków uzdrowiskowych połączonych ze 
sobą w jeden kompleks, ok. 320 miejsc w pokojach 1, 2 os. z łazien-
kami, telefonem, lodówką i TV SAT. Za dopłatą możliwość rezerwacji 
pokoi typu COMFORT oraz apartamentów. 
Do dyspozycji gości: THERMALIUM - nowoczesny, termalny kom-
pleks basenowy, świat saun, pełna baza zabiegowa, grota solna, fit-
ness, sprzęt diagnostyczny do badań lekarskich, restauracja, dzienny 
bar, Internet wi-fi, winda.
W cenie pobytów REL: 5 zabiegów/ pobyt - wg zlecenia lekarza, 
wstępna wizyta lekarska, 1 x dziennie basen termalny - 1 godz., taksa 
klimatyczna. Pobyty min. 6 nocy. 

Sanatorium  „BEETHOVEN” *** 
LAZNE TEPLICE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BEETHOVEN

CZEBEE

http://www.karpatia.pl/teplice-lazne-/beethoven-sanatorium.html
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czwarte co do wielkości uzdrowisko w Czechach, uważane za jedno z 
najpiękniejszych (zgłoszone do wpisania na listę UNESCO), położone 
w południowo-wschodniej części kraju, słynące z wód mineralnych (14 
źródeł w tym jedno z wodą siarkową) używanych do celów leczniczych, 
m.in. kuracje pitne, inhalacje, zabiegi balneologiczne. Leczy się tutaj 
przede wszystkim choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, prze-
wodu pokarmowego, narządów ruchu, cukrzycę.
Miejscowość polecana jest również turystom i wczasowiczom. Wiele te-
renów spacerowych (rozległy park zdrojowy), liczne zabytki architektu-
ry (m.in. barokowy zamek, stare miasto, kolumnada), teatr, kawiarnie, 
wiele piwnic winiarskich, w które obfituje rejon południowych Moraw 
oraz wiele innych możliwości spędzenia wolnego czasu czyni to miejsce 
atrakcyjnym dla wypoczynku (trasy turystyczne i piękna przyroda Bia-
łych Karpat, w sezonie letnim Luhacovicke jezioro, a w zimie wyciągi i 
trasy narciarskie)

LUHACOVICE LAZNE
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Kompleks położony w pobliżu centrum uzdrowiskowego, składa się z 3 
połączonych ze sobą budynków – wszystko pod jednym dachem (MIRA-
MARE I ***, MIRAMARE II****, VILA HELENA****) oraz 2 budynków obok 
służących tylko do zakwaterowania (VILA RITA, NASTA – budynki bez 
windy). Zakwaterowanie: w sumie ok. 200 miejsc w pokojach 1 i 2 
os. standard *** – z łazienkami, TV sat, telefonem (Miramare I, V.Rita, 
Nasta) oraz 1 i 2 os. superior **** (S) – dodatkowo z lodówką (za do-
płatą, na zapytanie, Miramare II, V.Helena). 
Do dyspozycji gości: baza zabiegowa wykorzystująca 2 własne źró-
dła wód mineralnych, Wellness Centrum: 2 baseny, sauna, solarium 
oraz salon kosmetyczny i fryzjerski, 2 restauracje (z możliwością wy-
żywienia dietetycznego), bar dzienny, dostęp do Internetu wi-fi – gra-
tis. 
Informacje dodatkowe: zamykany parking – 50,-czk/noc – pobyty 
pow. 6 nocy lub 100,-czk/noc – pobyty do 6 nocy, winda. Taksa klima-
tyczna dodatkowo płatna ok. 30,-czk/os./dzień. Dopłata do pokoju z 
balkonem. 
W cenie pobytu relaksacyjnego: 7 nocy, 3 posiłki dziennie, limit 
2800,-czk/os./pobyt - na zabiegi lecznicze i wizytę lekarską, wolny 
wstęp na basen oraz do infrasauny, szlafrok. Pobyt zaczyna się obia-
dem, a kończy śniadaniem.

Kompleks Uzdrowiskowy „MIRAMARE” 
LUHACOVICE LAZNE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
MIRAMARE

CZEMIR

„MIRAMARE” 
RELAKSACYJNY 

7 nocy
CENA ZA 1 NOC

23.10-20.12.22

DOR/2/3P 399

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/luhacovice-lazne-/miramare-kompleks-uzdrowiskowy.html 
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składa się z trzech budynków (VILA ANTOANETA, VILA PETRIN, VILA PERN-
STYN), położony w pobliżu parku uzdrowiskowego i zdrojowej kolumnady,
Zakwaterowanie: ok. 90 miejsc w pokojach standard z łazienkami, 
TV sat, telefonem, lodówką i superior – dodatkowo z minibarem i sej-
fem (za dopłatą, na zapytanie). Panuje tutaj rodzinna atmosfera.
Do dyspozycji gości: Wellness Centrum - wodne centrum relaksacyjne, 
basen kryty z prądem przeciwnym, połączony z odkrytym basenem, ja-
cuzzi, sauna sucha i parowa, słoneczny taras oraz restauracja, dzienny 
bar, podziemne garaże 150,-czk/noc, parking 100,czk/noc oraz dostęp 
do Internetu i winda w VILI ANTOANETA. 
Informacje dodatkowe: Możliwość krótkich pobytów pakietowych – 
informacja w biurze. Taksa klimatyczna dodatkowo płatna ok. 15,-czk/
os./dzień. 

Kompleks VILA „ANTOANETA” **** 
LUHACOVICE LAZNE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ANTOANETA

CZEANT

luksusowy dom uzdrowiskowy, dla wymagających gości, położony w po-
bliżu parku uzdrowiskowego i zdrojowej kolumnady, pochodzi z 1907 roku 
wykonana wg projektu znanego czeskiego projektanta Dusana Jurokovi-
cza. Do dyspozycjo gości: piękny ogród wokół hotelu z altaną i jeziorkiem.
Zakwaterowanie: 9 luksusowych apartamentów 1 lub 2 osobowych 
(pokój dzienny, sypialnia, łazienka, dostęp do Internetu, klimatyzacja, 
minibarek.
Do dyspozycji gości: parking przy hotelu, Wellness Centrum: wyjąt-
kowa balneoterapia - hydromasaż całego ciała, częściowy hydroma-
saż, kąpiele perełkowe; sucha kąpiel CO2, aromaterapia, masaż falami 
dźwiękowymi, terapia kolorem, terapia Kneippova, sauna parowa, 
słoneczny taras, restauracja (propozycje różnych diet oraz specjalno-
ści kulinarnych). Vila Valaska połączona jest z Vilą Antoanetą, gdzie 
goście mogą skorzystać z wodnego centrum relaksacyjnego.
Informacje dodatkowe: Parking – Gratis. Taksa klimatyczna dodat-
kowo płatna ok. 15,-czk/os./dzień.

„VILA VALASKA”
LUHACOVICE LAZNE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
VALASKA

CZEVAL

http://www.karpatia.pl/luhacovice-lazne-/vila-antoaneta-kompleks-.html 
http://www.karpatia.pl/luhacovice-lazne-/vila-valaska.html 
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znane uzdrowisko czeskie słynące z zabytkowego centrum (kolumnada 
zdrojowa ze „Śpiewającą Fontanną”), parku zdrojowego, licznych źródeł 
leczniczych wód mineralnych – wykorzystywanych głównie do leczenia 
chorób układu moczowego i trawiennego, nerwowego, oddechowego 
oraz chorób narządów ruchu.
W leczeniu stosuje się głównie kuracje pitne, inhalacje, kąpiele regene-
racyjne, zabiegi balneologiczne. W miejscowości basen pływacki, korty 
tenisowe, stadion, pole golfowe, możliwość jazdy konnej, liczne trasy 
rowerowe.
W okolicy m.in.: zamek w miejscowości Cheb, zamek Seeberg, zamek 
Kynzvart, muzeum Balneologii we Frantiskovych Łaźniach.

MARIANSKE LAZNE
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Hotel położony ok. 300 m od centrum, na skraju parku, w miejscu z pięk-
nym widokiem na Mariańskie Łaźnie. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 os., wszystkie z łazienkami, suszar-
ką do włosów, TV SAT, telefonem, lodówką (mini bar na życzenie), 
intrentem wi-fi, szlafrokami. Pokoje superior oraz apartamenty na 
zapytanie. 
Do dyspozycji gości: restauracja (wyborna kuchnia, możliwość wy-
żywienia dietetycznego) i kawiarnia z letnim tarasem z panoramicz-
nym widokiem na uzdrowisko, zabiegi na bazie zdrowotnej wody 
mineralnej, skierowane na leczenie chorób układu ruchu, oddecho-
wych, dróg moczowych, metabolicznych, ginekologicznych, onko-
logicznych w remisji; gabinet lekarski, opieka medyczna, ekskluzyw-
ne zabiegi Wellness & Beauty, basen, jacuzzi, sauna parowa, fitness, 
salon masażu, biblioteka. 
Informacje dodatkowe: parking - ok. 120,-czk/noc. Taksa klima-
tyczna płatna dodatkowo na miejscu ok. 20,-Czk/os./noc. 
W cenie pobytu relaksacyjnego: 7 nocy, 3 posiłki dziennie, wstęp-
na wizyta lekarska, zabiegi – do wykorzystania limit 950,-czk/os./po-
byt, basen, jacuzzi, sauna parowa, szlafrok. Pobyt zaczyna się obia-
dem, a kończy śniadaniem.

Hotel „ROYAL” ****
MARIANSKE LAZNE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

ROYAL

CZEROY

„ROYAL”  
RELAKSACYJNY 

7 nocy 
CENA ZA 1 NOC

16.10-
18.12.22

29.01-01.04.23,
01.10-17.12.23

01.04-
01.10.23

DOR/2/3P 389 521 572

ceny podane w PLN

„ROYAL” 
CENA ZA 1 NOC

29.01-01.04.23, 
01.10-17.12.23 01.04-01.10.23

DOR/2/1P 344 384

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/marianske-lazne/royal-hotel.html 
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monumentalny hotel, z secesyjna fasadą, należący do sieci Danubis He-
alth Spa Resort, położony w pobliżu śpiewającej fontanny i kolumnady, 
w centrum uzdrowiska. 
Zakwaterowanie: posiada pokoje lux w kategoriach Superior oraz 
Superior Plus (za dopłatą, na zapytanie), wszystkie z łazienkami (su-
szarka do włosów, szlafroki), minibarem, TV sat, telefonem, sejfem. 
Do dyspozycji gości: 2 restauracje, lobby bar, pełna baza zabiego-
wa, wellness centrum z masażami, sauną, solarium, basen z masaża-
mi, tropikalny prysznic, salon kosmetyczny. 
W cenie pobytu relaksacyjnego (min. 7 nocy): 2 posiłki dziennie, 
wizyta lekarska wstępna i końcowa, raport końcowy, 12 zabiegów na 
tydzień w dni robocze wg wskazań lekarza, kuracja pitna.
Dla gości hotelowych GRATIS: powitalny napój, wolny wstęp na 
hotelowy basen, sauna, karta rabatowa - Marienbad Kur & Spa Card, 
Wi-Fi w całym hotelu
Dodatkowe Informacje: Dzieci do 4 lat - gratis bez osobnego miej-
sca do spania, przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju. Opłata za 
psa małej rasy - 54,-zł/noc. Taksa klimatyczna płatna na miejscu – 15,-
czk/os./dzień. Możliwość dokupienia obiadów lub/i kolacji: 48,-zł/os./
dzień. Obowiązkowa dopłata do uroczystej Wigilii 24.12 (program i 
muzyka) - 175,-zł/os. Obowiązkowa dopłata do balu sylwestrowego 
31.12 (uroczysty raut, muzyka na żywo, program) - 530,-zł/os. Opłata 
za każdą zmianę potwierdzonej rezerwacji – 70,-zł. Pobyty hotelowe 
min. 2 noce.noce.

Grandhotel „PACIFIK” **** Superior 
MARIANSKE LAZNE 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PACIFIK

CZEPAC

http://www.karpatia.pl/marianske-lazne/pacifik-grandhotel-superior-.html
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Położony w spokojnej okolicy, nad uzdrowiskiem, ok. 2 km od centrum. Z 
uzdrowiska do Hotelu można wyjechać kolejką linową.
Zakwaterowanie: 86 pokoi w tym 2 z udogodnieniami dla niepeł-
nosprawnych, 5 apartamentów, 18 pokoi ze skosami oraz  61 standar-
dowych 2 osobowych. Wszystkie przytulie urządzone, z łazienką, TV 
SAT, lodówką, suszarka do włosów. 
W Hotelu: kryty basen z przeciwprądem, grota solna, salon kosmetycz-
ny, baza zabiegowa z wykorzystaniem wody mineralnej z własnego uję-
cia (lecznicza woda do kuracji pitnych oraz do zabiegów balneo), winda, 
dostęp do internetu Wi-Fi, hotelowy sejf, przestronna restauracja na 110 
miejsc z możliwością powiększenia o kolejne 50 miejsc w przyległym 
saloniku, lobby bar, letni taras, strzeżony parking, w recepcji możliwość 
wymiany walut, możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking.
W cenie każdego pobytu: 2 posiłki dziennie, korzystanie z hotelo-
wego basenu. 
W cenie pobytu relaksacyjnego: 7 nocy, wstępna wizyta lekarska, 
7 zabiegów/pobyt wg zaleceń lekarza (np. 1 x  masaż klasyczny, 1 x 
kąpiel perełkowa, 1 x aromatyczny  masaż olejami, 1 x kąpiel z solą z  
morza martwego, 3 x grota solna), basen.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 2 lat bez świadczeń – gratis. Łó-
żeczko dla dziecka – 250,-Kc/noc. Parking – opłata 120Kc/auto/noc. 
Opłata za zwierzę domowe (pies, kot) – 230,-Kc/noc. Min. 3 noce po-
byt hotelowy, pobyt relaksacyjny min. 7 nocy.

Hotel „KRAKONOS”  
MARIANSKE LAZNE 

CZEKRAML

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
KRAKONOS

„KRAKONOS”  
RELAKSACYJNY 

7 nocy 
CENA ZA 1 NOC

03.01-
27.04.23, 

01.11-
21.12.23

27.04-
31.05.23, 

01.09-
01.11.23

31.05-
01.09.23

DOR/2/3P 379 425 407

ceny podane w PLN

„KRAKONOS” 
CENA ZA 1 NOC

03.01-
31.03.23, 

01.11-
21.12.23 

min. 3 noce

31.03-
27.04.23, 

01.10-
01.11.23

27.04-
31.05.23, 

01.09-
01.10.23

31.05-
01.09.23

DOR/2,3/2P 298 325 359 348

DZ(2-12)/3/2P 254 254 285 285

ceny podane w PLN

CZEPAC

http://www.karpatia.pl/marianske-lazne/krakonos-hotel1.html
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stolica Czech, siedziba władz czeskich, miasto będące ważnym węzłem 
komunikacyjnym Europy (port śródlądowy na Veltavie, lotniczy port 
międzynarodowy), ważny ośrodek przemysłowy oraz kulturalno-oświa-
towy w Europie.
Praga słynie z zabytków takich jak: zamek na Hradczanach z katedrą 
Św. Vita., Złota Uliczka, praska Loreta, Mala Strana – dzielnica bogatych 
kupców niemieckich, Josefov – zabytkowa dzielnica żydowska, Rynek 
Starego Miasta z Ratuszem (zegar astronomiczny), Uniwersytet Karola, 
Wieża Prochowa, Pl. Wacława – będący centralnym punktem miasta. 

PRAGA
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Hotel położony ok. 14 km od historycznego centrum Pragi, w dzielnicy Czestli-
ce, nowy, należący do jednego z największych kompleksów z aquapakiem 
i centrum konferencyjnym (10 różnej wielkości sal na łącznie ok. 650 osób). 
Zakwaterowanie: ok. 230 pokoi 2 osobowych z możliwością 1 dostawki, 
pokoi rodzinnych (FAM) dla 2 os. dorosłych i 2 dzieci do 15 lat (1 łóżko 
małżeńskie + 1 łóżko piętrowe dla dzieci - 1,70 cm) oraz  apartamentów 
(na zapytanie za dopłatą), wszystkie pokoje nowocześnie urządzone, z 
łazienkami, ręcznikami kąpielowymi do aquaparku, minibarkiem (dodat-
kowo płatnym), dostępem do internetu Wi-Fi, TV SAT, zestawem do kawy 
i herbaty, sejfem oraz indywidualną klimatyzacją. 
Do dyspozycji gości: podziemny parking, kącik zabaw dla dzieci, re-
stauracja z tarasem, bar ‘Barrakuda’, AQUAPARK: tobogany, zjeżdżalnie, 
space bowl, dzika rzeka, basen ze sztuczną plażą i atrakcjami dla dzieci, 
jacuzzi, łóżka masażowe, świat saun (14 rodzajów saun, basen chłodzą-
cy, prysznice aromatyczne), centrum SPA & Wellness (masaże, balneo-
terapia, solaria), duże fitness centrum, a w sezonie letnim dodatkowo 
odkryta część aquaparku. W kompleksie liczne punkty gastronomiczne, 
restauracje i bary. 
W cenie pobytu: Internet Wi-Fi, wolny wstęp do AQUAPARKU i fitness 
(ilość nocy = ilość wejść do AQUAPARKU, w dniu przyjazdu lub wyjazdu – 
do wyboru – możliwość dopłaty do wstępów 20 EUR/os.).
Informacje dodatkowe: Świat Saun – płatny dodatkowo – 5 EUR/os./
noc, 1 dziecko do 6 lat na dostawce w pokoju 2 osobowym (przy 2 peł-
nopłatnych osobach w pokoju – GRATIS!! Możliwość dokupienia obiado-
kolacji na miejscu w Hotelu. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo przy 
zameldowaniu – ok. 2,-EUR/os./dzień. Garaż: ok. 20,-EUR/doba. Opłata za 
psa – ok. 30,-EUR/doba. Pobyty – min. 2 noce. 

Hotel „AQUAPALACE” **** 
PRAGA

CZEAQUP

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

AQUAPALACE

„AQUAPALACE” 
CENA ZA 1 NOC 06.11-22.12.22

08.01-02.02.23, 19-30.03.23, 
16-26.04.23, 03-17.05.23, 
21-25.05.23, 11-29.06.23, 

03-28.09.23, 05.11-22.12.23 
5=4

02.02-18.03.23, 30.03-05.04.23,
10-16.04.23, 26.04-03.05.23, 
04-11.06.23, 29.06-27.07.23, 

27.08-03.09.23, 28.09-20.10.23 
7=6 

05-10.04.23 min. 3 noce, 1
7-21.05.23, 25.05-04.06.23, 

27.07-27.08.23, 20.10-05.11.23 
7=6

DOR/2/1P 423 435 552 655
DZ(6-13)/DOS/1P 99 175 210 210

DOR/DOS/1P 270 346 414 414
DOR,DZ<15/

FAM4/1P – 4 osoby 309 340 397 484

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/praga/aquapalace-hotel.html 
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Hotel położony ok. 5 km od centrum (Praga 8), blisko 2 praskich centrów 
wystawienniczych (Holesovice i Letnany), dojazd metrem – linia C, przy-
stanek ‘Kobylisty’ – ok 2 min od Hotelu. W najbliższej okolicy ZOO, ogród 
botaniczny oraz zamek Troja.
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 4 osobowe z łazienkami, sejfem, mi-
nibarem, TV sat LCD, suszarka do włosów, zestawem kosmetyków 
hotelowych, zestawem do przygotowania kawy lub herbaty. Wszyst-
kie pokoje dla niepalących. W pokojach nie ma możliwości dostawek.
Do dyspozycji gości: przechowalnia bagażu, wymiana walut na re-
cepcji, hotelowy transport, Wi-Fi w całym budynku (gratis), winda, 
salka konferencyjna w pełni wyposażona. 
W cenie: Śniadania – ciepły i zimny bufet w godz. 7.00-10.00.    
Informacje dodatkowe: Dzieci do 2 lat bez świadczeń – GRATIS. 
Dzieci 2-12 lat zniżka przy min. 2 pełnopłatnych osobach w pokoju. 
Parking – 200,-Kc/noc lub w pobliżu hotelu przy ulicy – opłata ok. 
100,-Kc/noc – ilość miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza re-
zerwacja. Możliwość zabrania psa – bez opłat. Pobyty min. 2 noce, w 
okresie świąt i długich weekendów min. 3 noce.

Hotel „AIDA” (First Class) 
PRAGA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

AIDA

CZEAIDA

„AIDA”    
CENA 

ZA 1 NOC
22-29.12.22

24-27.11.22, 
08-11.12.22, 
15-18.12.22

01-04.12.22, 
29.12.22-
01.01.23

27.11-01.12.22, 
04-08.12.22, 
11-15.12.22, 
18-22.12.22

DOR/2/1P 119 179 285 99
DOR/4/1P 96 145 265 85

DZ(2-12)/4/1P 89 139 242 79
ceny podane w PLN

„AIDA” 
CENA 

ZA 1 NOC

08.01-
28.02.23, 

01-30.11.23

03-07.12.23, 
10-14.12.23, 
17-21.12.23

02-08.01.23, 
28.02-

30.03.23

30.03-06.04.23, 
10-14.04.23, 14-27.04.23, 
03-17.05.23, 21-25.05.23, 

30.05-07.06.23, 
11.06-01.11.23, 
30.11-03.12.23, 

14-17.12.23, 21-27.12.23

06-10.04.23, 
27.04-03.05.23, 

17-21.05.23, 25-30.05.23, 
07-11.06.23, 07-10.12.23, 

27.12.23-02.01.24 
min. 3 noce

DOR/2/1P 128 115 139 220 380
DOR/4/1P 105 95 115 180 310

DZ(2-12)/4/1P 100 90 110 170 290
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/praga/aida-hotel-first-class.html
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położony w obrębie Starego Miasta (Praga 1), najbliższa stacja metra 
„FLORENC” – 100 m od Hotelu, w bezpośrednim sąsiedztwie wiele restau-
racji, barów i kawiarni, do Palladium - największego centrum handlowe-
go w Pradze 1 - zaledwie 5 minut spacerem, przystanek tramwajowy i 
autobusowy tuż przed hotelem. 
Zakwaterowanie: 60 przestronnych, komfortowo i gustownie urzą-
dzonych pokoi z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki hotelowe), 
TV LCD SAT, serwisem do przygotowywania kawy i herbaty, lodówką, 
internetem Wi-Fi.
W Hotelu: restauracja, całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, 
przechowywanie przedmiotów (w sejfie) - bezpłatnie, winda, kantor, 
możliwość zakupienia biletów komunikacji miejskiej, usługi biurowe.
W cenie pobytu: śniadania w formie ciepłego i zimnego bufetu 7.00-
10.30, Wi-Fi w całym hotelu, kosmetyki hotelowe. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 2 lat bez świadczeń – GRATIS. 
Dzieci 2-12 lat zniżka przy min. 2 pełnopłatnych osobach w pokoju. 
Parking dostępny przed Hotelem, liczba miejsc ograniczona – wy-
magana wcześniejsza rezerwacja – opłata 450,-Kc/doba/auto. Moż-
liwość zamówienia hotelowego transportu z i na lotnisko. Hotel nie 
przyjmuje zwierząt. Pobyty min. 2 noce, w okresie świąt, sylwestra, 
długich weekendów, min. 3 noce. Taksa klimatyczna płatna dodatko-
wo na miejscu – ok. 2 EUR/os./dzień.

Hotel „HARMONY” ***
PRAGA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
HARMONY

CZEHARM

„HARMONY” 
CENA 

ZA 1 NOC

08.01-
28.02.23, 

01-30.11.23

03-07.12.23, 
10-14.12.23, 
17-21.12.23

02-08.01.23, 
28.02-

30.03.23

30.03-06.04.23, 
10-14.04.23, 14-27.04.23, 
03-17.05.23, 21-25.05.23, 

30.05-07.06.23, 11.06-
01.11.23, 30.11-03.12.23, 
14-17.12.23, 21-27.12.23

06-10.04.23, 
27.04-03.05.23, 

17-21.05.23, 25-30.05.23, 
07-11.06.23, 07-10.12.23, 

27.12.23-02.01.24 
min. 3 noce

DOR/2,3/1P 195 169 220 333 620
DOR/4/1P 179 155 206 304 560

DZ(-
2-12)/3,4/1P 172 149 199 299 554

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/praga/harmony-hotel1.html
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Hotel położony w ścisłym centrum Pragi, przy placu Wacława.
Zakwaterowanie: 72 klimatyzowane, komfortowe pokoje, nowocze-
śnie urządzone, każdy pokój posiada niewielki w pełni wyposażony 
aneks kuchenny, kącik jadalny, TV sat, bezprzewodowy internet, sejf. 
Pokoje 2 osobowe, niektóre z możliwością 1 dostawki, apartamenty 
na zapytanie. W łazienkach prysznic lub wanna, suszarka do włosów, 
szlafroki, pantofle hotelowe, zestaw hotelowych kosmetyków.
Do dyspozycji Gości: winda, restauracja, kawiarnia z miejscem za-
baw dla dzieci, letni taras z widokiem na ogrody franciszkańskie, 
przechowalnia bagażu; wewnętrzny podgrzewany basen (9 x 6 m), 
sauna i fitness centrum – dodatkowo płatne. Basen i sauna dostępne 
w godzinach wieczornych 20-23.00.
W cenie pobytu: Wi-Fi, śniadanie w formie bufetu lub serwowane w 
przypadku mniejszej ilości osób (w godz. 7-11.00), serwis kawa/her-
bata w pokoju przez cały pobyt.
Informacje dodatkowe: Dziecko do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. 
Parking dla samochodów o max wymiarach: 190 cm – wys. x 490 cm 
– dł. x 200cm - szer. Możliwość wypożyczenia wyposażenia dla dzieci 
(np. łóżeczko, krzesełka), zwierzęta domowe są akceptowane, jednak 
tylko małe rasy do 5 kg – opłata 450,-czk/noc. Taksa klimatyczna płat-
na na miejscu – ok. 50,-Czk/os./dzień. Pobyty – min. 3 noce, okres 
sylwestrowy min. 4 noce.

Hotel „JULIS” ****
PRAGA

CZEJUL

„JULIS” 
CENA 

ZA 1 NOC

02-23.11.22, 
27-30.11.22, 
04-07.12.22, 
11-14.12.22

14-28.12.22 30.11-04.12.22, 
07-11.12.22

28.12.22-
02.01.23 

min. 4 noce
02-09.01.23

DOR/2/1P 239 308 344 584 265
DZ(3-11)/DOS/1P 82 109 124 174 88

DOR/DOS/1P 160 208 240 342 170
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

JULIS

http://www.karpatia.pl/praga/julis-hotel.html
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Hotel położony ok 1 km od historycznego centrum miasta (Praga 2), 
dojazd metro linia A – przystanek ‘Jiriho z Podebrad’, kilka minut pieszo 
od Placu Vaclava, Muzeum Narodowego. W najbliższej okolicy Nowy 
Cmentarz Żydowski, centrum handlowe Flora.
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe, komfortowo urządzo-
ne, z łazienkami, TV SAT LCD, minibarem, sejfem, suszarka do wło-
sów, zestawem kosmetyków hotelowych, zestawem do przygotowa-
nia kawy lub herbaty. Wszystkie pokoje dla niepalących. W pokojach 
nie ma możliwości dostawek. Tańsze pokoje Economy, na poddaszu, 
ze skosami (na zapytanie).
Do dyspozycji Gości: przechowalnia bagażu, Wi-Fi w całym hotelu, wymia-
na walut na recepcji, hotelowy transport, winda, usługi biurowe, parking.
W cenie: Śniadania w godz. 7.00-10.00.    
Informacje dodatkowe: Hotel przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo. Dzieci do 2 lat bez świadczeń – GRATIS. Dzieci 
2-12 lat zniżka przy min. 2 pełnopłatnych osobach w pokoju. Możliwość 
zabrania psa – bez opłat. Parking na hotelowym dziedzińcu, zamyka-
ny lub parking przed Hotelem - płatny 300,-Kc/noc – konieczna wcze-
śniejsza rezerwacja miejsca. Parkowanie przy ulicy wg taryfy miejskiej. 
Pobyty min. 2 noce, w okresie świąt i długich weekendów min. 3 noce.

Hotel „TAURUS” (First Class) 
PRAGA

CZETAU

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TAURUS

„TURUS” 
CENA ZA 1 NOC 22-29.12.22 08-11.12.22, 

15-18.12.22

01-04.12.22, 
29.12.22-
01.01.23

27.11-01.12.22, 
04-08.12.22, 
11-15.12.22, 
18-22.12.22

DOR/2,3/1P 135 215 338 119
DOR/4/1P 119 199 319 102

DZ(2-12)/3,4/1P 117 193 305 99
ceny podane w PLN

„TURUS” 
CENA ZA 1 NOC

08.01-
28.02.23, 

01-30.11.23

03-07.12.23, 
10-14.12.23, 
17-21.12.23

02-08.01.23, 
28.02-

30.03.23

30.03-06.04.23, 
10-14.04.23, 14-27.04.23, 
03-17.05.23, 21-25.05.23, 

30.05-07.06.23, 
11.06-01.11.23, 
30.11-03.12.23, 

14-17.12.23, 21-27.12.23

06-10.04.23, 
27.04-03.05.23, 1

7-21.05.23, 25-30.05.23, 
07-11.06.23, 07-10.12.23, 

27.12.23-02.01.24 
min. 3 noce

DOR/2,3/1P 153 136 162 259 410
DOR/4/1P 142 122 149 232 372

DZ(2-12)/3,4/1P 136 119 141 228 365
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/praga/taurus-hotel-first-class-.html
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Hotel położony w centrum Pragi (Praga 2 Vinohrady, ok. 10 min. pieszo 
od Placu Wacława, w pobliżu stacji metra). 
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkami, TV sat, również z udogod-
nieniami dla osób niepełnosprawnych oraz pokoje dla niepalących. 
Do dyspozycji gości: recepcja, lobby bar Juventus, Internet wi-fi, 
winda, przechowalnia bagażu, parking z monitoringiem – ok. 540,-
czk/doba. 
Informacje dodatkowe: Taksa klimatyczna płatna na miejscu – ok. 
50,-Czk/os./dzień. Śniadania w formie bufetu. Dzieci do 3 lat – bez 
świadczeń - z 2 pełnopłatnymi osobami w pokoju – GRATIS. Możli-
wość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka oraz przyjazdu z psem. 
Opłata za zwierzęta domowe do 5 kg (kot/pies) 400,- CZK/noc. Opła-
ta za sejf w pokoju – 100,-Kc/noc. Pobyty – min. 3 noce, okres sylwe-
strowy min. 4 noce.

Hotel „TOSCA” *** 
PRAGA

CZETOS

„TOSCA” 
CENA ZA 1 NOC

04-07.12.22, 
11-14.12.22 14-28.12.22 30.11-04.12.22, 

07-11.12.22

28.12.22-
02.01.23 

min. 4 noce
02-09.01.23

DOR/2/1P 129 193 216 416 265
DZ(3-11)/DOS/1P 63 70 76 125 88

DOR/DOS/1P 119 133 146 240 170
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

TOSCA

http://www.karpatia.pl/praga/tosca-hotel.html
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Hotel położony w centrum Pragi, w okolicach Zamku Praskiego.
Zakwaterowanie: posiada 30 komfortowych pokoi, 1 i 2 osobowych 
- niektóre z możliwością 1 dostawki, wygodnie urządzonych, z łazien-
kami, suszarką do włosów, telefonem TV-SAT. Możliwość dopłaty do 
pokoju z widokiem na Zamek – 60,-zł/pokój/ noc oraz wypożyczenia 
sejfu do pokoju za opłatą. 
Do dyspozycji gości: parking – odpłatny – 400,-Kc/noc/auto, wi-fi - 
bez opłat, hotelowy kantor, przytulna restauracja, sklepik, hotelowe 
taxi. 
Informacje dodatkowe: Możliwość dopłaty do pokoju z widokiem 
na Zamek – 68,-zł/pokój/ noc Możliwość zabrania psa: 400,-czk/noc. 
Dzieci do 3 lat – bez świadczeń - z 2 pełnopłatnymi osobami w po-
koju – GRATIS. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka. Taksa 
klimatyczna płatna na miejscu – ok. 50,-Czk/os./dzień. Pobyty – min. 
3 noce, okres sylwestrowy min. 4 noce.

Hotel “JELENI DVUR” ***
PRAGA

CZEJEL

„JELENI DVUR”-
CENA ZA 1 NOC

04-07.12.22, 
11-14.12.22 14-28.12.22 30.11-04.12.22, 

07-11.12.22

28.12.22-
02.01.23 

min.4 noce
02-09.01.23

DOR/2/1P 144 194 227 449 265
DZ(3-11)/DO-

S/1P 69 74 79 124 88

DOR/DOS/1P 132 140 152 240 170
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

JELENI DVUR

SUPERIOR

http://www.karpatia.pl/praga/jeleni-dvur-hotel-superior.html
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Największy obszar krasowy w Czechach, położony ok. 25 km na północ 
od Brna, obejmujący unikatowe zjawiska przyrody żywej i nieożywionej, 
liczne zabytki archeologii, paleontologii i kultury. Na tym pofałdowanym 
terenie  z licznymi głębokimi kanionami, przepaściami, platformami, 
zarejestrowano ok. 1000 jaskiń, najpopularniejsze to jaskinia Punkevni 
(należąca do 36 km systemu jaskiniowego), Katerinska (jedna z najpięk-
niejszych jaskiń Morawskiego Krasu z najciekawszymi tworami nacie-
kowymi), Walcarka, Przepaść Macocha – 138 m głębokości. Po terenie 
Morawskiego Krasu jeździ turystyczny ekopociąg. Większa turystyczna 
miejscowość położona ”u bram” Morawskiego Krasu to Blansko. Ma ok. 
20 tys. mieszkańców, liczne zabytki historyczne, architektoniczne – np. 
zamek Blansko, kościół św. Marcina, ratusz, w ostatnich latach zostały 
zrekonstruowane 3 główne place miasta, powstał nowy aquapark – ba-
sen kryty, pływacki – 25 m, dzika rzeka z basenem kąpielowym, tobogan 
– 55 m dł., zjeżdżalnia, grzybek wodny, masaże wodne, basen dla dzie-
ci, plac zabaw dla dzieci, 2 boiska do siatkówki plażowej, 2 restauracje. 
Można skorzystać także z kortów tenisowych, kręgielni, squasha, masa-
ży, rehabilitacji. W miejscowości odbywają się liczne, cykliczne imprezy 
kulturalne. Możliwość zwiedzania w okolicy: Zamek RAJEC nad Svitavou 
– ok. 6 km, zamek BOSKOVICE – ok. 20 km, Pivovar Cerna Hora – ok. 10 
km, Dinopark Vyskov.

.

MORAWSKI KRAS
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Hotel położony w sercu Morawskiego Krasu, w doskonałym miejscu na 
rozpoczęcie pieszych lub rowerowych wycieczek, w pobliżu Przepaści 
Macocha i Punkevni Jaskini oraz kolejki linowej na Macochę, przystanek 
wycieczkowego pociągu znajduje sie przy Hotelu.
Zakwaterowanie: 42 pokoje: 1 os., 2 os. – niektóre z możliwością do-
stawki, 3 os, oraz 4 osobowe rodzinne – dwupoziomowe, 2 pomiesz-
czenia; wszystkie z łazienkami TV SAT i telefonem. 
Do dyspozycji gości: parking – bezpłatny, dostęp do Internetu WI
-FI, restauracja, letni taras z widokiem na plac zabaw dla dzieci, wła-
sny staw rybny (ok. 1,5 km od Hotelu), przechowalnia rowerów i także 
możliwość zmówienia serwisu. 
Informacje dodatkowe: Śniadania w sezonie letnim w formie bu-
fetu, poza sezonem serwowane. Możliwość dopłaty do obiadokola-
cji (wybór z 3 głównych dań oraz deser lub sałatka) – 52,-zł/os.dor./
dzień, 40,-zł/dziecko do 15 lat/dzień. Dopłata za niewykorzystane łóż-
ko w pokoju 70,-zł/noc. Dzieci do 5 lat bez osobnego łóżka do spania 
i bez śniadania – GRATIS. Dzieci 5-15 lat zniżka przy 2 pełnopłatnych 
osobach w pokoju. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 20,-czk/
os./noc. Pobyty min. 2 noce.

Hotel „SKALNI MLYN” *** 
MORAWSKI KRAS

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SKALNI 
MLYN

CZESKA

SKALNI MLYN 
CENA ZA 1 NOC 01.11-17.12.22

DOR/2,3,4/1P 216
DOR/DOS/2/1P 199

DZ(5-15)/DOS/2/1P 143
DZ(5-15)/3,4/1P 163

DOR/1/1P 368
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/kras-morawski-/skalni-mlyn-hotel.html
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Miasto położone na brzegu Wełtawy, wokół XIII-wiecznego zamku. 
Odbywa się tu wiele atrakcyjnych imprez kulturalnych, m.in. festiwal 
teatralny, 5 festiwali muzycznych. Warto zwiedzić: zamek – drugi co 
do wielkości w Czechach, ogrody zamkowe, stare miasto z ratuszem, 
renesansowym browarem, bramą budziejowicką, licznymi zabytkowy-
mi kamieniczkami, malowniczymi wąskimi uliczkami, romantycznymi 
zakątkami, klasztorem Minorytów, kościołem Św. Wita w stylu gotyc-
kim, najstarszym na świecie barokowym teatrem oraz wieloma innymi 
zabytkowymi budowlami. W mieście znajduje się ok. 300 zabytków wpi-
sanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W okolicy Ceskiego 
Krumlova znajdują się atrakcyjne tereny rekreacyjne: Jezioro Lipno, Park 
Narodowy Sumava, Blansky Les – Park Krajobrazowy.

CESKY KRUMLOV
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Nowy, komfortowy, położony w spokojnej, willowej dzielnicy, ok. 7 min. 
pieszo od centrum miasta
Zakwaterowanie: 14 przytulnych pokoi 2, 3, 4 os. z łazienkami, su-
szarką do włosów, dostępem do Internetu, TV
Do dyspozycji gości: zamykany parking – gratis, jadalnia z barem: 
szeroki wybór win, śniadania w formie bufetu, kącik dla dzieci, prze-
chowalnia sprzętu sportowego (w sezonie letnim: kryty, zewnętrzny 
taras, ogród z szemrzącym strumykiem, płac zabaw dla dzieci. Dla 
gości pensjonatu GRATIS: kawa, herbata, codzienne sprzątanie po-
koju. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. Łó-
żeczko dla dziecka – GRATIS. Pensjonat nie przyjmuje zwierząt do-
mowych. Taksa klimatyczna w cenie. Pobyty – 7 nocy - min. 3.

Pensjonat „KRUMLOV”
CESKY KRUMLOV

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
KRUMLOV

http://www.karpatia.pl/cesky-krumlov/krumlov-pensjonat-.html
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Miejscowość położona nad największym czeskim jeziorem Lipno nazy-
wanym „czeskim morzem” - niewielka, turystyczna, z urokliwą przysta-
nią jachtową MARINA Lipno z restauracjami, pizzeriami, kawiarniami, 
licznymi domami apartamentowymi, a także centrum sportów letnich z 
wodnym rajem „AQUAWORLD”, parkiem linowym, wyciągiem krzesełko-
wym, całorocznym torem saneczkowym, parkiem rowerowym, trasami 
rowerowymi, wielką krytą halą zabaw dla dzieci, polem golfowym i wie-
loma innymi atrakcjami (np. sporty wodne, wędkowanie) dla aktywnie 
wypoczywających turystów, ale także dla osób lubiących spokój, tereny 
leśne, plażowanie, kąpiele i relaks na łonie przyrody – Sumavski Park Na-
rodowy. Ok. 30 km do Ceskiego Krumlova (zabytki klasy UNESCO), ok. 
14 km do przejścia granicznego z Austrią. W sezonie zimowym – ski cen-
trum, trasy zjazdowe (w tym jedna snowcrossowa) niebieskie i czerwone, 
3 wyciągi krzesełkowe, snowboard park, trasy biegowe, rozbudowane 
centrum narciarskie dla dzieci, nowoczesna wypożyczalnia sprzętu nar-
ciarskiego i sportowego. Doskonałe miejsce na rodzinny zimowy wypo-
czynek. 

LIPNO NAD VLTAVOU
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Zakwaterowanie: kompleks apartamentowy 
Studio dla 2 os. (40m2) – pokój dzienny z podwójnym łóżkiem + sofa, 
APT2-4 (50-60 m2) – 1 sypialnia + pokój dzienny z rozkładaną sofą, 
APT4-6 (jedno lub dwupoziomowe 75-90m2) – 2 sypialnie + pokój 
dzienny z rozkładaną sofą, 
APT6-8 (jedno lub dwupoziomowe 85-115 m2) – 3 sypialnie + pokój 
dzienny z rozkładaną sofą. 
Wszystkie apartamenty posiadają kuchnię wyposażoną w lodówkę, 
piekarnik, płytę grzewczą (ceramiczna lub elektryczna), kuchenkę mi-
krofalową, ekspres do kawy, czajnik; łazienkę, pokój dzienny z rozkła-
daną kanapą, kącikiem jadalnym i TV SAT. Większość apartamentów 
ma balkon lub taras z widokiem na jezioro. 
Do dyspozycji gości: możliwość wypożyczenia rowerów, sprzętu 
sportowego, parking. 
Informacje dodatkowe: Łóżeczko dla dziecka – 160,-czk/pobyt, po-
ściel do łóżeczka dla dziecka 160,-czk, krzesełko dla dziecka - 160,-
czk. Obowiązkowa opłata rezerwacyjna wraz z opłatą za sprzątanie 
końcowe – 190,-zł/apt., serwis 45,-zł/os./pobyt. Dodatkowa rozkłada-
na dostawka - 28,-zł/noc. Opłata za psa – 90,-czk/noc. Kaucja zwrotna 
– ok. 100,-EUR/ apt. Pobyty min. 3 noce, w okresie wakacyjnym min. 
7 nocy sobota-sobota). 

PARK REKREACYJNY „RIVIERA” 
LIPNO NAD VLTAVOU

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

RIVIERA

CZERIV

http://www.karpatia.pl/lipno-nad-vltavou/riviera-park-rekreacyjny.html 
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Nowy kompleks nowoczesnych przestronnych apartamentów z panora-
micznym widokiem na Jezioro Lipno i szumawskie wzgórza. W sezonie zi-
mowym skicentrum, szkółka narciarska, wypożyczalnia sprzętu ok. 800 m 
od obiektu, przechowalnia sprzętu narciarskiego. 
Zakwaterowanie: Wszystkie apartamenty dla osób niepalących. 
Studia 2 osobowe z widokiem na park - 26 m2, łazienka, pokój dzienny 
z 2 łóżkami i rozkładaną kanapą – możliwość zakwaterowania 1 dziecka 
do 12 lat jako dodatkowej osoby w apartamencie, mały aneks kuchenny 
połączony z pokojem, TV LCD, DVD. 
Apartamenty 3-4 osobowe z widokiem na jezioro - 40-50 m2, pokój 
dzienny z aneksem kuchennym, rozkładaną kanapa dla 1 osoby dorosłej 
lub 2 dzieci do 12 lat, sypialnia 2 os., łazienka, TV SAT LCD. 
Apartamenty 5-6 osobowe z widokiem na park - 62m2, 2 sypialnie 2 i 3 
osobowe, rozkładana kanapa dla 1 osoby (dla 5 osób dorosłych i 1 dziec-
ka do 12 lat), aneks kuchenny, łazienka. 
Do dyspozycji gości: Internet Wi-Fi, kawiarnia z tarasem, możliwością 
wieczorów przy muzyce, sauna, siłownia, przechowalnia sprzętu sporto-
wego, pokój zabaw dla dzieci. 
W cenie pobytu: pościel, ręczniki, końcowe sprzątanie, strzeżony par-
king (1 auto/apt),  dostęp do Internetu, taksa klimatyczna. 
Informacje dodatkowe: W pobliżu kompleksu (do 800 m): AQUAWORLD 
LIPNO (basen kryty z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, basenem dla dzieci), 
piaszczysta plaża z placem zabaw dla dzieci, tor saneczkowy, wypoży-
czalnie sprzętu sportowego. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Moż-
liwość dokupienia śniadania (bufet wegetariański): 28,-zł/os.dor./dzień, 
17,-zł/dziecko do 10 lat/dzień. Łóżeczko dla dziecka 10,-zł/noc. Wymiana 
ręczników na życzenie - 60,-czk/szt. Sprzątanie na życzenie - w trakcie 
pobytu - 400,-czk. Sauna - 100,-Czk/godz./os. Sauna + Jacuzzi - 150,-czk/
godz./os. Wypożyczenie szlafroków – 100,-czk/dzien. Możliwość zabra-
nia psa po wcześniejszym uzgodnieniu - 100,-czk/noc. Zakwaterowanie 
w godz. 15-18.00 - poza tymi godzinami dopłata 250,-czk. Pobyty – 7 
nocy (min.3 noce, w okresie wakacyjnym - 7 nocy).

REZIDENCE „CLUB CANADA” 
LIPNO NAD VLTAVOU

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

CLUB 
CANADA

CZECAN

http://www.karpatia.pl/lipno-nad-vltavou/club-canada-residence.html 
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Kraina pełna tajemniczości, park narodowy, założony początkiem 2000 
roku (jako czwarty PN na terenie Czech). Główne miejscowości Czeskiej 
Szwajcarii: Jetrichovice, Hrensko, Krasna Lipa. Teren parku narodowego 
chroni faunę, florę oraz zabytki znajdujące się na tym terenie (zamki, 
klasztory, kościoły, skanseny). Region słynie z fantastycznie ukształtowa-
nych formacji skalnych i tajemniczych „miast” z kamienia. Rozciąga się 
na północ od Decina i (w większej części) na wschód od płynącej do Nie-
miec Łaby. Największą atrakcją regionu jest Pravcicka brana (największy 
w Europie naturalny most z piaskowca – symbol Czeskiej Szwajcarii), 
znajdująca się w pobliżu trasy Hrensko – Jetrichovice. Czeska Szwajcaria 
rozciąga się także na niemiecką część ze skalnymi cudami, tzw. Szwaj-
carię Saksońską. W regionie liczne trasy rowerowe, piesze szlaki tury-
styczne, kolejka turystyczna po najbardziej atrakcyjnym terenie parku, 
możliwość spływu łodziami, baseny i kąpieliska – m.in. AQUAPARK w 
Decinie (jeden z najnowocześniejszych aquaparków w Czechach, poło-
żony w centrum miasta: odkryte kąpielisko letnie z basenami 50 i 25 m, 
basenem rekreacyjnym, brodzikiem dla dzieci, część kryta – całoroczna 
z basenem 25 m, toboganami, basenem dla dzieci, dziką rzeką, jacuzzi, 
restauracją, saunami, letnim tarasem, masażami).

CZESKA SZWAJCARIA
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Hotel położony w miejscowości Hrensko, zabytkowy budynek pochodzący 
z 1910-1914 r. postawiony przez niemieckiego hotelarza i prowadzony przez 
niego do 1939r. Budynek zniszczony podczas wojny i doszczętnie zdewasto-
wany przez lata powojenne odkupiła brneńska firma w 1995r. udało się prze-
prowadzić rekonstrukcje budynku zachowując jego pierwotny styl architek-
toniczny oraz dobudowano nową część hotelową. Obydwie części budynku 
połączone są ciekawym atrium. 
Zakwaterowanie: Współczesny Hotel PRAHA proponuje zakwaterowa-
nie w standardzie 4*, jest przystosowany do przyjmowania osób niepeł-
nosprawnych ruchowo. Posiada ok. 90 miejsc w pokojach 1, 2 os., nie-
które z możliwością 1 lub 2 dostawek oraz w apartamentach. Wszystkie 
pokoje wyposażone w łazienki, TV sat, minibar, sejf. 
Do dyspozycji gości: wyznaczone strefy Wi-Fi, stylowa restauracja na 
60 miejsc, z letnim zewnętrznym tarasem, winiarnia urządzona w skale z 
szerokim wyborem win, parking dla gości hotelowych dodatkowo płatny. 
Informacje dodatkowe: Możliwość dokupienia obiadokolacji z karty 
menu na miejscu. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu przy 
zakwaterowaiu. Dla grup możliwość zorganizowania imprezy z muzyką 
na żywo oraz degustacją wina w skalnej winiarni. Parkowanie na hote-
lowym parkingu – ilość miejsc ograniczona lub na ogólnodostępnych 
miejscach parkingowych przy ulicy, nie ma możliwości wcześniejszej re-
zerwacji miejsc. Pobyty min. 2 noce; w okresie świąt oraz długich week-
endów min. 3 noce. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu 
dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/niższe) * 
SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *
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