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Hotel „SKALITE” *** 
SZCZYRK

komfortowy obiekt położony w spokojnej i cichej okolicy ale blisko cen-
trum, ok. 3km. do  wyciągów  narciarskich. 
Zakwaterowanie: Pokoje 2, 3 os. oraz 4 os. rodzinne typu studio (na 
zapytanie za dopłatą), wszystkie z łazienką, TV, telefonem, dostępem 
do Internetu. Możliwość dostawki w pokojach 2 osobowych. Obiekt 
posiada również pokój dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 
Do dyspozycji gości:  centrum wellness, restauracja, cafe&drink bar, 
ogród grillowy, karczma, sale konferencyjne, góralska chata, pokój 
zabaw dla dzieci, salon gier, gabinety odnowy biologicznej w hote-
lowym SPA, monitorowany parking, boisko do siatkówki, miejsce do 
przechowywania nart i suszenia butów. 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu, jacuzzi, kompleksu 
saun, 1x obiadokolacja w formie grilla w dniu ustalonym przez hotel. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 5 lat - bez świadczeń - GRATIS. Łó-
żeczko dla dziecka – 20,-zł/doba. Możliwość dokupienia wyżywienia 
dla dzieci do 5 lat – 60,-zł/noc - ½ porcji wyżywienia. Dzieci 5-15 lat z 
2 osobami dorosłymi w pokoju - zniżka. Opłata za psa: 50,-zł/noc. Wy-
pożyczalnia rowerów – 50 zł/na cały dzień oraz boisko do siatkówki 
plażowej. Parking dodatkowo płatny 10 zł/doba. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLSKAL

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SKALITE

„SKALITE” 
CENA ZA 1 NOC 

13.01-26.02.23 
7 nocy

DOR/2,3/2P 346
DZ(5-15)/DOS/2P 306
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/szczyrk/skalite-hotel-.html
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SZCZYRK
miejscowość położona u podnóża Skrzycznego (1257), na które można 
dostać się kolejką linową (przejazd 2-etapowy ze stacją pośrednią na 
hali Jaworzyna), a spod szczytu roztacza się szeroka panorama Beskidu 
Śląskiego, Małego i Żywieckiego. Stoki Skrzycznego doskonale są przy-
stosowane do uprawiania sportów zimowych – ponad 60 kilometrów 
tras narciarskich i prawie 30 wyciągów, zarówno dla początkujących, 
jak i doświadczonych narciarzy.


