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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
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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


