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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

“BUDOWLANI” 
Hotel *** 

CENA 
ZA 1 NOC

31.10-29.11.22 
min. 3 noce 

26.06-31.08.22 
min. 3 noce 

03.05-26.06.22 
31.08-31.10.22 

min. 3 noce 

DOR/2/1P 224 281 246
DZ<7/DOS/1P 214 271 236

ceny podane w PLN

“BUDOWLANI” 
PAKIET 

KURACYJNY 
CENA ZA 1 NOC

01.11-20.12.22 03.05-01.11.22

DOR/2/3P 361 367
ceny podane w PLN

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

“BUDOWLANI” 
Sanatorium 

CENA 
ZA 1 NOC

31.10-29.11.22 
min. 3 noce

29.04-03.05.22 
26.06-31.08.22 

min. 3 noce

03.05-26.06.22 
31.08-31.10.22 

min. 3 noce

DOR/2/1P 170 205 195
DZ<7/DOS/1P 160 195 185

ceny podane w PLN

“BUDOWLANI” 
PAKIET 

KURACYJNY 
CENA ZA 1 NOC

01.11-20.12.22 03.05-01.11.22

DOR/2/3P 315 320
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/szczawnica/budowlani-sanatorium-i-hotel-spa.html

