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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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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


