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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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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


