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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: korzystanie Parku Wodnego Tropikana, 
klub dla dzieci (10:00-18:00).
Informacje dodatkowe: przy rezerwacji pobytu 1 os. dorosła i 1 dziec-
ko (do lat 4 przy 6 nocach; do lat 7  przy 7 nocach), zakwaterowanie  
w pokoju 1 os. z dostawką – dziecko pobyt GRATIS. W terminie 03.01-
27.02.22 dyskoteka w klubie nocnym od 22:00 w piątki i soboty, klubik 
dla dzieci 10:00-17:00 (przerwa 13:3014:30) oraz dancing w Restauracji 
Zielona 19:00-21:00 (piątek-sobota). Krótsze pobyty - na zapytanie – in-
formacja 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 doko-
nania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *

POLGOLK

„GOŁĘBIEWSKI” 
CENA ZA 1 NOC

28.08-10.11.22 
13.11-23.12.22 

7 nocy

10-13.11.22 
3 noce

DOR, DZ(7-14) / 2/2P 380 451
DZ(7-14)/DOS/2P 189 226

DOR/DOS/2P 284 339
DOR/1/2P 660 811

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

GOŁĘBIEWSKI

http://www.karpatia.pl/karpacz/golebiewski-hotel.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


