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Hotel „SKALNY” SPA
POLAŃCZYK
osadzony na skale, na cyplu, z widokiem na jezioro, 
Zakwaterowanie: wygodne pokoje 2  oraz 4 os. apartamenty, 
wszystkie pokoje z łazienkami i TV SAT. Możliwość jednej dostawki w 
pokojach 2 osobowych w formie sofy, w apartamencie 2 dostawek. 
Do dyspozycji gości: restauracja Pod Żaglami – kuchnia polska i eu-
ropejska, PUB Czarne Złoto, Tawerna Pod Żaglami, strefa SPA & WELL-
NESS – basen z atrakcjami, sauna półsucha opalana drewnem, sauna z 
panelem solnym, komora infra red, łaźnia parowa, jacuzzi, strefa schła-
dzania i wypoczynku, brodzik dla dzieci, salka fitness, bilard, piłkarzy-
ki, bawialnia oraz akcesoria dla najmłodszych, WiFi, wypożyczalnia ro-
werów, sprzętu zimowego oraz kijków do nordic walking. Możliwość 
dokupienia wycieczek fakultatywnych - spływ pontonami, wyprawa 
w Bieszczady.  
W cenie każdego pobytu: dostęp do strefy SPA, WiFi, parking, salka 
fitness, wejściówka na biletowane imprezy w pubie „Czarne Złoto”. 
W cenie pakietu ŚWIĘTA: 3 noce, 2 posiłki dziennie w tym uroczysta 
Kolacja Wigilijna, dla dzieci wizyta św. Mikołaja.
W cenie pakietu SYLWESTER: 2 noce,  2 x śniadanie, brunch nowo-
roczny, welcome drink, bal sylwestrowy z DJ, morsowanie i saunowa-
nie w Ekomarinie.
Informacje dodatkowe: Obiekt przyjmuje zwierzęta za dodatkową 
opłatą. Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SKALNY

POLSKAP

SKALNY 
CENA ZA 1 NOC 

08.10-
11.11.22, 

13-25.11.22 
min. 2 noce

23-27.12.22 
ŚWĘTA 3 noce

30.12.22-
01.01.23 

SYLWESTER 
2 noce

DOR/2 /2P 234 556 714
DZ (3-15)/DOS /2P 204 380 594

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/polanczyk/skalny-osw.html
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miejscowość wypoczynkowa o statusie uzdrowiska położona nad Zale-
wem Solińskim.
Pobyt w tych okolicach ze względu na swoisty mikroklimat zalecany jest 
dla osób cierpiących na choroby dróg oddechowych z astmą oskrze-
lową włącznie, wyczerpanie psychonerwowe, choroby reumatyczne, 
gośćcowe, bóle kręgosłupa, nerwobóle, nadciśnienie.
W odległości ok. 5 km – Solina gdzie znajduje się najwyższa w Polsce 
zapora wodna.

POLAŃCZYK


