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OW „START” 
ZAKOPANE

położony w centrum Zakopanego, przy drodze prowadzącej do skocz-
ni narciarskich (ok. 200 m. Wielka i Mała Krokiew).  
Zakwaterowanie: Obiekt posiada pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe bez 
możliwości dostawki. Wszystkie pokoje mają własne łazienki (w każ-
dej jest umywalka, wc, prysznic lub wanna i komplet ręczników), te-
lewizory i czajniki elektryczne. Większość pokoi ma nasłonecznione 
balkony z widokiem na Tatry. 
Do dyspozycji gości: restauracja, wypożyczalnia nart i sanek, bi-
lard, kawiarnia, miejsce na grill, parking, obok obiektu znajduje się 
ogrodzony i bezpieczny plac rekreacyjny. W całym obiekcie jest do-
stęp do bezprzewodowego Internetu. 
W cenie każdego pobytu: wifi, 15 % zniżki na zabiegi terapii ma-
nualnej, kije do nordic walking, parking.
Pobyt sylwestrowy bez balu. W cenie 10% zniżki na Termy w Cho-
chołowie, narciarnia.
W cenie pobytu FERIE: 2 posiłki dziennie, wypożyczenie sanek dla 
dzieci, wypożyczenie kijków nordic walking, 15 % zniżki na zabiegi 
terapii manualnej. Pobyty – min. 4 noce.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. 
Obiekt akceptuje zwierzęta domowe 50 zł/doba. W przypadku po-
bytów ze śniadaniem możliwość dokupienia wyżywienia: obiad 25,-
zł/dzień, kolacja 20,-zł/os./dzień. Taksa klimatyczna płatna dodatko-
wo przy zakwaterowaniu.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostęp-
nych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * 
SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *

POLSTAR

„START” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-01.03.23 
FERIE 

min. 4 noce 

01.03-07.04.23, 
10-28.04.23, 
03-31.05.23 
min. 3 noce

31.05-30.09.23 
min. 3 noce

DOR,DZ>3/2/2P 283 247 285
DOR,DZ>3/3/2P 253 223 259

ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

START

http://www.karpatia.pl/zakopane/start-osrodek-wypoczynkowy.html
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stolica polskich Tatr, miejscowość niewymagająca rekomendacji. Wspa-
niałe miejsce do uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej.
Liczne wyciągi (m.in. centra narciarskie Nosal, Kasprowy Wierch, Guba-
łówka, Butorowy Wierch, Wielka Krokiew) i znakomite trasy narciarskie 
cieszą się ogromnym powodzeniem turystów aktywnie spędzających 
swój wolny czas.
Kolej linowa na Kasprowy Wierch, kolejka szynowa na Gubałówkę, san-
ny, ogniska góralskie, przejażdżki dorożkami, muzea oraz wiele innych 
atrakcji można znaleźć tu „pod Giewontem”.

ZAKOPANE
 


