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POWIAT NOWOSĄDECKI położony jest  
w południowo-wschodniej części  
województwa małopolskiego.  
Od południa graniczy z Republiką Słowacką.

Gminy: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, 
Grybów, Kamionka, Korzenna, Łabowa, Łącko, 
Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie,  
Rytro, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój,  
Stary Sącz i miasto Grybów.

Powierzchnia: 1550 km2 (tj. 0,49% powierzchni 
kraju), z czego większość zajmują tereny  
górskie i wyżynne.

Ludność: ok. 200 tys. mieszkańców,  
stanowi to 0,5% mieszkańców Polski.

Rzeki, zbiorniki wodne: rzeki – Dunajec,  
Poprad, Kamienica, jezioro – Rożnowskie.

Pasma górskie: Beskid Sądecki, Beskid Niski,  
Beskid Wyspowy.

THE NOWY SĄCZ COUNTY situated  
in the south-eastern part of the Małopolska  
Region. It borders on the Slovak Republic  
in the south. 

Administrative districts include: Chełmiec,  
Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka,  
Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna,  
Nawojowa, Podegrodzie, Rytro, Krynica-Zdrój,  
Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz  
and the city of Grybów.

Area: 1550 km² (i.e. 0.49% of the country’s  
area), most of which consists in mountain  
and upland areas.

Population: around 200,000 inhabitants,  
which is 0.5% inhabitants of Poland.

Rivers, water bodies: rivers – Dunajec, Poprad, 
Kamienica and the Rożnowskie lake.

Mountain ranges: Beskid Sądecki, Beskid Niski, 
Beskid Wyspowy.
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Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością oddajemy w Państwa 
ręce kolejną publikację zawierającą katalog 
podmiotów branży turystycznej Ziemi Sądec-
kiej. Znajdą tu Państwo adresy i oferty hoteli, 
pensjonatów, sanatoriów, ośrodków wypo-
czynkowych i gospodarstw agroturystycznych. 
Wszystkie te obiekty 
oferują wypoczynek dla osób ceniących 
wygodę, spokój, świeże powietrze, bliskość  
natury i niepowtarzalną atmosferę. Każdy, 
kto tu zagości znajdzie coś dla siebie, to co  
stanowi dla niego wymarzoną atrakcję, 
a zawsze towarzyszyć mu będzie wspaniałe 
górskie powietrze, urokliwy krajobraz 
oraz życzliwość i gościnność Sądeczan.

W katalogu wyróżniono obiekty posiadające 
certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej. 
Usługi świadczone przez te podmioty 
są najwyższej regionalnej jakości, a ich 
oferta turystyczna jest powiązana 
z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym 
Sądecczyzny i zasługuje na szczególne 
uznanie.
  
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy  
pragną poznać Ziemię Sądecką, żyjących 
tu ludzi i ich zwyczaje. 

Ladies and Gentlemen, 

It is our great pleasure to be able to present 
to you our latest publication of the inventory 
of accommodation options in the Nowy Sącz 
Region. In this publication, you will find the 
contact details and offers of hotels, 
guesthouses, sanatoriums, recreation centres 
and agritourism farms. All of them offer ideal 
accommodation for people who appreciate 
comfort, quietude, clean air, contact with  
nature and a unique atmosphere. Everybody 
who stays here will soon find something 
to enjoy, always accompanied by wonderful 
mountain air, charming landscapes and 
the kindness and hospitality of the region’s 
inhabitants.

The catalogue highlights the venues which 
have been awarded the Sącz Tourist Brand  
(Sądecka Marka Turystyczna) certificate.  
Services provided by these entities are of 
top regional quality and their offer is closely 
connected with the natural and cultural 
assets of the Sącz area and deserves special 
recognition.

We would like to invite everybody who would 
like to get to know the Nowy Sącz area, its  
inhabitants and their habits, to visit the region.

Rada i Zarząd
Powiatu Nowosądeckiego

The Council and Management 
Board of The Nowy Sącz District
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HOTEL 4 PORY ROKU & SPA

ul. Zieleniewskiego 48
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 20 30

4pory@post.pl
www.4pory.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 4 szt. / 410-600 PLN, 2-osobowe - 16 szt. 
/ 260-390 PLN, 3-osobowe - 2 szt. / 320-420 PLN
Informacje o obiekcie: 
do dyspozycji gości: 22 pokoje z łazienkami i tv-sat; 
w obiekcie: pokój oraz plac zabaw dla dzieci,  
bilard; hotel posiada Certyfikat ZŁOTY STANDARD  
W OBSŁUDZE KLIENTA oraz tytuł HOTEL ROKU  
2011 i 2012
Wyżywienie: 
w cenę noclegu wliczone śniadanie, obiad - 50 PLN,  
kolacja - 35 PLN, obiadokolacja - 60 PLN; wyżywienie 
dla dzieci do lat 3 - gratis; dla dzieci w wieku od 4  
do 12 lat zniżka w wysokości 25%
Dodatkowe atuty: 
hotelowe SPA jest autoryzowane przez francuską 
firmę Thalgo i Ella Bache; oferta obejmuje zabiegi 
na twarz, ciało oraz masaże klasyczne i relaksacyjne; 
pakiety SPA: Orientalna Podróż, Magia Dotyku,  
Czekoladowa Pokusa, Wspomnienie Oceanu,  
Weekend dla Zakochanych, Małżeńskie Gody, itp.

Number of rooms/price per room:  
suites - 4 / PLN 410-600, double rooms - 16 / 
PLN 260-390, triple rooms - 2 / PLN 320-420
Information about the facility: 
guests can benefit from: 22 rooms with bathrooms 
and satellite TV; the hotel offers room and playground 
for children, billiards; the hotel holds the GOLDEN 
STANDARD IN CUSTOMER SERVICE Certificate and 
the HOTEL OF THE YEAR 2011 and 2012 title
Board: 
the price includes breakfast; dinner - PLN 50, supper 
- PLN 35, late dinner - PLN 60; board for children up 
to the age of 3 - free of charge; children aged 4 to 12 
qualify for a 25% discount
Additional advantages: 
the hotel’s SPA is authorised by the French Thalgo  
and Ella Bache company; the offer includes face  
and body treatments, and classic and relaxation  
massages; SPA packages: Oriental Journey, Magic  
of Touch, Chocolate Temptation, Memory of the  
Ocean, Weekend in Love, Marriage Festivities etc.

6

KR
YN

IC
A

-Z
D

RÓ
J 

i o
ko

lic
e

3 km 2 km 3 km 3 km 1 km 4 km



HOTEL**** CZARNY POTOK RESORT & SPA
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Czarny Potok 65
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 530 30 00
recepcja@czarnypotok.com
www.czarnypotok.com

Number of rooms/price per room:  
Classic double rooms: can used as singles - 178 / from PLN 292, Junior 
Suite double rooms: can be used as singles - 40 / from PLN 392, Supe-
rior Double and 4-bedded rooms - 2 / from PLN 500, Vice-Presidential 
Suite - 1 / from PLN 2,091, Presidential Suite - 1 / from PLN 4,971
Information about the facility: 
the hotel, which opened in September 2012, is situated at the foot of 
Jaworzyna Krynicka, with 12 buildings spread across more than 3 ha  
of land; the architecture of the buildings, as well as the materials they 
were built of, including wood and stone, make them blend in with the 
local landscape; the hotel accommodates the largest conference centre 
in the region, as well as exclusive Spa facilities; it offers 237 rooms and 
four restaurants; the complex was chosen the Best Investment of the 
Year 2012 and was awarded the Polish Exclusive Emblem 2013
Board:  
the hotel accommodates four restaurants: “Jan Kiepura”, “Paderewski”, 
“Chopin” and “Regionalna”, which serve Polish and European cuisine; 
room rates include buffet breakfast
Additional advantages: 
four integrated SPA levels offer: a swimming pool, SPA Baths, VIP 
Beskid Bath Zone with a lift to a private SPA treatment room, 11 SPA 
studios, a hair spa salon, cardio&fitness centre with Pilates, Body 
Balance and fitness classes with elements of Tai Chi, Step, TBC, ABT  
and Body Shape; a free children’s club equipped with a ball pit and 
a maze with tunnels; modular banquet-conference-training rooms 
enabling the organisation of events for up to 500 people; JW CLUB –  
an exclusive, intimate VIP room perfect for private meetings and  
more intimate events, music nights at the NIKIFOR club

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe do pojedynczego wykorzystania Classic - 178 szt. / od 292 PLN, 
2-osobowe do pojedynczego wykorzystania Junior Suite - 40 szt. / od 392 PLN, 
2-osobowe i 4-osobowe Superior - 2 szt. / od 500 PLN, Apartament Viceprezy-
dencki - 1 szt. / od 2091 PLN, Apartament Prezydencki - 1 szt. / od 4971 PLN
Informacje o obiekcie: 
hotel otwarty we wrześniu 2012 roku, usytuowany jest u podnóża 
Jaworzyny Krynickiej; na ponad 3 ha znajduje się 12 budynków, które 
swoją architekturą i zastosowaniem materiałów, takich jak drewno 
czy kamień, wtapiają się w lokalny krajobraz; hotel mieści największe 
w regionie, nowoczesne centrum konferencyjne oraz ekskluzywne 
Spa; oferta hotelowa to aż 237 pokoi; na terenie kompleksu działają 
cztery restauracje; kompleks został uznany za Inwestycję Roku 2012 
i wyróżniony Godłem Polish Exclusive 2013
Wyżywienie:  
w hotelu działają cztery restauracje „Jan Kiepura”, „Paderewski”,  
„Chopin” i „Regionalna” oferujące kuchnię polską i europejską; 
cena noclegu obejmuje śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
Dodatkowe atuty: 
cztery zintegrowane poziomy SPA oferują: basen, Łaźnie Zdrojowe, strefę 
VIP Łaźni Beskidzkich połączonych windą z prywatnym pokojem zabiego-
wym oraz 11 gabinetami spa, salon hair spa; zajęcia w centrum cardio& 
fitness: Pilates, Body Balance oraz gimnastyka z elementami Tai Chi, Step, 
TBC, ABT i Body Shape; bezpłatny klub dla dzieci wyposażony m.in. w basen 
wypełniony piłeczkami oraz labirynt z tunelami; modułowe sale bankieto-
wo-konferencyjno-szkoleniowe umożliwiające organizację eventów do 500 
osób; JW CLUB - ekskluzywna, kameralna sala VIP idealna na prywatne spo-
tkania i imprezy w węższym gronie; wieczory muzyczne w klubie NIKIFOR
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Czarny Potok 30
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 472 35 00
krynica@hotelspa.pl

www.DrIrenaErisSpa.com

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 14 szt. / od 1295 PLN, 
2-osobowe - 38 szt. / 795 PLN, 
3-osobowe - 8 szt. / 845 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z balkonami, w hotelu Centrum SPA, 
basen, sauna fińska, parowa, Caldarium, wewnętrzne 
i zewnętrzne jacuzzi, siłownia oraz studio cardio, 
instruktorzy prowadzą Tai-Chi, Chi Kung, Pilates, 
step aerobik oraz aqua aerobik na basenie
Wyżywienie:  
restauracja organizuje kolacje tematyczne z kuchnią 
z różnych stron świata np. azjatycką, włoską, grecką, 
rosyjską lub staropolską
Dodatkowe atuty: 
Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris proponuje  
zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, masaże oraz 
porady dermatologa; hotel usytuowany w bliskim  
sąsiedztwie szlaków rowerowych i pieszych,  
a w zimie - tras narciarskich

Number of rooms/price per room:  
suites - 14 / from PLN 1295,  
double rooms - 38 / PLN 795,  
triple rooms - 8 / PLN 845
Information about the facility: 
all rooms have balconies; the hotel features a SPA 
Centre, swimming pool, Finnish sauna, steam sauna, 
Caldarium, indoor and outdoor Jacuzzi, gym and  
cardio studio; instructors offer classes in Tai-Chi,  
Chi Kung, Pilates, step aerobics and aqua aerobics  
in the swimming pool
Board:  
the restaurant organises thematic dinners featuring 
cuisine from various parts of the world, such as Asian, 
Italian, Greek, Russian and Old Polish
Additional advantages: 
The Dr. Irena Eris Skin Care Institute offers beauty tre-
atments for face and body, massages and dermatologi-
st’s advice; the hotel is situated in the vicinity of cycling 
and hiking routes, as well as ski runs in the winter

HOTEL SPA DR IRENA ERIS KRYNICA-ZDRÓJ****
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ul. Kościuszki 36a
33-380 Krynica-Zdrój 
tel. +48 18 471 52 67
hotel@hotelgrant.com.pl
www.hotelgrant.com.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 3 / PLN 400,  
single rooms - 3 / PLN 100,  
double rooms - 9 / PLN 200,  
triple rooms - 1 / PLN 300,  
studio - 1 / PLN 300
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV, radio  
and Internet access; the hotel offers restaurant,  
sauna, solarium, gym; we accept pets
Board: 
breakfast is included in the room’s price; dinner - 
PLN 30, supper - PLN 25, late dinner - PLN 35
Additional advantages: 
organisation of sleigh rides, trips, shooting picnics 
and stays with attractions on the occasion  
of wedding anniversaries.

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 3 szt. / 400 PLN, 
1-osobowe - 3 szt. / 100 PLN, 
2-osobowe - 9 szt. / 200 PLN, 
3-osobowe - 1 szt. / 300 PLN, 
studio - 1 szt. / 300 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, radiem  
i dostępem do Internetu; w obiekcie restauracja,  
sauna, solarium, siłownia; akceptacja zwierząt  
domowych
Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie, obiad - 30 PLN,  
kolacja - 25 PLN, obiadokolacja - 35 PLN
Dodatkowe atuty: 
organizacja kuligów, wycieczek, pikników  
strzeleckich oraz pobytów z atrakcjami  
z okazji rocznicy ślubu

800 m

1 km 100 m 900 m 900 m 8 km 4 km 2 km 1 km 800 m 1 km 1 km

HOTEL GRANT***
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Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój 
tel. +48 18 473 66 10

hotel@jaworzynakrynicka.pl
www.jaworzynakrynicka.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 340-550 PLN 
1-osobowe - 23 szt. / 170-280 PLN 
lub 
2-osobowe - 23 szt. / 220-440 PLN 
3-osobowe - 3 szt. / 320-555 PLN 
studio - 3 szt. / 420-740 PLN
Informacje o obiekcie: 
hotel to nowoczesny i komfortowy obiekt  
położony u podnóża Jaworzyny Krynickiej  
(1114 m n.p.m.); obiekt jest doskonale  
wkomponowany w otoczenie i stanowi integralną 
część dolnej stacji kolei gondolowej; hotel jest  
przyjazny dla osób niepełnosprawnych
Wyżywienie: 
śniadania serwowane są w formie szwedzkiego  
stołu; restauracja oferuje dania tradycyjnej  
kuchni polskiej; codziennie czynny jest drink-bar
Dodatkowe atuty: 
organizacja konferencji (max 50 osób)

Number of rooms/price per room:  
suite - 1 / PLN 340-550,  
single rooms - 23 / PLN 170-280  
or  
double rooms - 23 / PLN 220-440,  
triple rooms - 3 / PLN 320-555,  
studio - 3 / PLN 420-740
Information about the facility: 
this modern, comfortable hotel is situated  
at the foot of Jaworzyna Krynicka (1114 m above  
sea level); the hotel perfectly matches its surroun-
dings and forms an integral part of the gondola lift 
bottom station; the hotel is also adapted to the  
needs of the disabled
Board: 
breakfast is served in the form of buffet;  
the restaurant offers traditional Polish cuisine;  
the bar is open every day
Additional advantages: 
organisation of conferences (max. 50 people)
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Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 4 szt. / 345-415 PLN, 1-osobowe dla niepełnospraw-
nych - 4 szt. / 345-415 PLN, 2-osobowe - 119 szt. / 380-450 
PLN, 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - 345-415 PLN, 
2-osobowe Lux - 11 szt. / 500-700 PLN, apartamenty standard - 
7 szt. / 650-800 PLN, apartamenty Lux - 2 szt. / 800-1000 PLN
Informacje o obiekcie: 
w hotelu: bezpłatna i nielimitowana Strefa SPA z basenem, 
jacuzzi, saunami suchymi i łaźnią parową oraz fitness studio; 
za dodatkową opłatą można korzystać z gabinetu kosmetycznego 
i gabinetu masażu; do dyspozycji gości: Restauracja „Różana”, 
Lobby Bar „Deja Vu” oraz Klub Nocny „U Stonsów”
Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie, obiad - 60 PLN/os. dorosła oraz 35 PLN/
dziecko 5-12 lat, kolacja - 70 PLN/os. dorosła oraz 40 PLN/dziecko 
5-12 lat, obiadokolacja 80 PLN; możliwość zamawiania z karty
Dodatkowe atuty: 
organizacja kuligów z ogniskami, wyjazdów integracyjnych 
i szkoleniowych, wieczorów tematycznych, dyskotek z DJ-em; bo-
gaty program animacyjny dla dzieci oraz program animacyjno-ru-
chowy dla dorosłych: aerobik, nordic walking, zajęcia relaksacyj-
ne; własna Szkoła Narciarska; przynależność do programu „Hotel  
       Przyjazny Rodzinie” oraz do „Polish Prestige Hotels&Resorts”;  
             hotel należy do grupy hotelowej ELBEST HOTELS

Park Sportowy 3
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 473 71 00
recepcja@hotelkrynica.eu
www.hotelkrynica.eu
www.elbesthotels.pl

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 4 / PLN 345-415, single rooms for the disabled -  
4 / PLN 345-415, double rooms - 119 / PLN 380-450, double 
rooms for single use - PLN 345-415, Lux double rooms - 11 /  
PLN 500-700, standard suites - 7 / PLN 650-800, Lux suites - 2 / 
PLN 800-1000
Information about the facility: 
the hotel has a free and unlimited SPA Zone with swimming pool, 
Jacuzzi, dry saunas and steam bath, and fitness studio; paying 
additional charge Guests can benefit from beauty treatment  
office and massage office; guests can visit the ‘Różana’ Restau-
rant, the ‘Deja Vu’ Lobby Bar and the ‘U Stonsów’ Night Club
Board: 
breakfast included in the price, dinner - PLN 60/adult and PLN 
35/child aged 5-12, supper - PLN 70/adult and PLN 40/child aged 
5-12, late dinner - PLN 80; it is possible to order from the menu
Additional advantages: 
organisation of sleigh rides with bonfires, integration and tra-
ining trips, thematic nights, discos with DJ; extensive animation 
programme for children and animation and motoric program  
for adults: aerobics, Nordic walking, relaxation activities; own 
Ski School; affinity to the ‘Family-friendly Hotel’ programme 
and ‘Polish Prestige Hotels&Resorts’ programme; the hotel 
belongs to the ELBEST HOTELS hotel group 
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1 km10 km10 km700 m2,5 km10 km 100 m 200 m 50 m



12

HOTEL MERCURE KRYNICA-ZDRÓJ RESORT & SPA
KR

YN
IC

A
-Z

D
RÓ

J 
i o

ko
lic

e

ul. Leśna 1
33-380 Krynica-Zdrój 
tel. +48 18 477 75 00

recepcja@mercurekrynica.pl 
rezerwacja@mercurekrynica.pl

www.mercurekrynica.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 10 szt. / od 550 PLN, 1-osobowe - 9 szt. /  
od 250 PLN, 2-osobowe Superior - 51 szt. / od 360 PLN, 
2-osobowe o podwyższonym standardzie Privilege - 5 
szt. / od 410 PLN, 2-osobowe + sofa - 25 szt. / 390 PLN
Informacje o obiekcie: 
w pokojach: łazienki, klimatyzacja, bezprzewodowy 
Internet, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, telefon, 
tv-sat, telewizor LED, minibar, szlafrok; w łazienkach  
suszarka do włosów; w budynku podziemny garaż; 
obiekt posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych
Wyżywienie: 
śniadania, obiady i kolacje serwowane w Restauracji  
„Zdrojowej”; w hotelowej Winiarni szeroki wybór win 
z całego świata
Dodatkowe atuty: 
hotel o profilu biznesowo-turystyczno-rekreacyjnym;  
do dyspozycji gości: 5 klimatyzowanych sal konferen-
cyjnych, Centrum Medical Spa, siłownia, zajęcia nordic 
walking, aqua-aerobic; ponadto: organizacja wycieczek, 
kuligów i ognisk

Number of rooms/price per room:  
suites - 10 / from PLN 550, single rooms - 9 / from PLN 
250, Superior double rooms - 51 / from PLN 360, Privile-
ge double rooms in high standard - 5 / from PLN 410,  
double + sofa-bed - 25 / from PLN 390
Information about the facility: 
room amenities: bathrooms, air-conditioning, Wi-Fi,  
coffee and tea kit, safe, phone, LED TV, minibar,  
bathrobe, hair-drier in the bathroom, underground  
parking lot in the building and disabled access
Board: 
breakfast, lunch and dinner served at “Zdrojowa”  
Restaurant; the hotel’s Winery offers a wide array  
of wines from across the globe
Additional advantages: 
a hotel for business, tourism and recreation offering  
5 air-conditioned conference rooms, a Medical Spa  
Centre, gym, Nordic Walking classes, aqua-aerobic;  
as well as organised tours, sleigh rides and campfire 
nights

700 m

400 m 400 m 1 km 50 m 2 km 1 km3 km
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ul. Kościuszki 7
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 533 03 75
orlik@krynica.pl
www.orlik-krynica.pl

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 2 / PLN 88-111,  
double rooms - 20 / PLN 138-222,  
studio - 2 / PLN 296-444

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV,  
fridge, cordless kettle, cups; it is possible to join  
the rooms into a studio; free wireless Internet;  
2 saunas, Jacuzzi; table tennis; conference  
room; playroom for children; we accept pets

Board:  
breakfast included in the price;  
dinner - PLN 29

Additional advantages: 
organisation of trips (including trips to Slovakia), 
britzka rides, quad rides in the mountains,  
sleigh rides with bonfires, passages to ski lifts

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 2 szt. / 88-111 PLN, 
2-osobowe - 20 szt. / 138-222 PLN, 
studio - 2 szt. / 296-444 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, lodówką, 
czajnikiem bezprzewodowym, filiżankami; możliwość 
łączenia pokoi w studio; bezpłatny bezprzewodowy 
Internet; 2 sauny, jacuzzi; stół do ping-ponga; sala 
konferencyjna; sala zabaw dla dzieci; akceptacja 
zwierząt domowych
Wyżywienie:  
śniadania wliczone w cenę noclegu;  
obiadokolacja - 29 PLN
Dodatkowe atuty: 
organizacja: wycieczek (w tym wycieczek  
na Słowację), przejazdów bryczkami, jazdy  
quadami po górach, kuligów z ogniskiem,  
przejazdów do wyciągów narciarskich

200 m 300 m

700 m 150 m 1,2 km 300 m 500 m 700 m
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HOTEL PREZYDENT**** MEDICAL SPA & WELLNESS

Al. inż. Leona Nowotarskiego 3
33-380 Krynica-Zdrój 
tel. +48 18 473 65 00 

recepcja@hotelprezydent.com
www.hotelprezydent.com

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 6 szt. / od 799 PLN, mini apartamenty - 3 
szt. / od 399 PLN, studio - 1 szt. / od 599 PLN, 1-osobowe 
- 4 szt. / od 199 PLN, 2-osobowe - 52 szt. / od 299 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat i klimatyzacją; 
bezpłatny Internet, LAN i Wi-Fi, basen, jacuzzi, 3 sauny, 
bilard, siłownia oraz Ambasada Zdrowia i Urody SPA, 
Restauracja „Magnolia” i Klub Muzyczny „Jack’s Place”; 
parking; ponadto akceptacja zwierząt domowych; w Ho-
telu zlokalizowane jest także Centrum Ambulatoryjne 
Rehabilitacji Kręgosłupa zatrudniające certyfikowanych 
specjalistów z dziedziny leczenia kręgosłupa 
Wyżywienie:  
w cenie noclegu wykwintne śniadanie serwowane 
w formie bufetu szwedzkiego z bogatym asortymentem 
potraw i napojów
Dodatkowe atuty: 
lokalizacja w centrum w Parku Zdrojowym, tuż przy 
Deptaku Głównym, organizacja wycieczek, kuligów, wy-
jazdów samochodami terenowymi i skuterami śnieżnymi

Number of rooms/price per room:  
suites - 6 / from PLN 799, mini suites - 3 / from PLN 
399, studio - 1 / from PLN 599, single rooms - 4 / 
from PLN 199, double rooms - 52 / from PLN 299
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV and  
air-conditioning; free Internet, both LAN and Wi-Fi, 
swimming pool, Jacuzzi, 3 saunas, billiards, gym,  
and SPA Embassy of Health and Beauty, ‘Magnolia’  
Restaurant and ‘Jack’s Place’ Music Club; car park; 
what is more, we accept pets; in the Hotel there  
is an Ambulatory Spine Rehabilitation Center  
employing certified professionals in the field  
of treatment of spine
Board:  
breakfast is included in the price and served  
in a buffet with a wide range of food and drinks
Additional advantages: 
location in the center of the Spa Park, at the Main 
Promenade; organisation of trips, sleigh rides,  
trips in off-road vehicles and snow scooters

1 km 500 m 1 km6 km 500 m
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PUENTA APARTHOTEL

ul. Czarny Potok 39b
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 541 78 54
biuro@puenta-krynica.pl
www.puenta-krynica.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty 3-osobowe - 6 szt. / od 210 PLN,  
apartamenty 4-osobowe - 3 szt. / od 260 PLN,  
apartamenty 5-osobowe - 2 szt. / od 310 PLN
Informacje o obiekcie: 
to nowo wybudowany obiekt usytuowany na obszarze 2,5 ha 
na wzgórzu w pobliżu lasu; kompleks składa się z 3 domów 
wypoczynkowych z apartamentami i budynku recepcyjnego 
oraz bezpiecznych parkingów; apartamenty są wygodne 
i przestronne, każdy z nich posiada duży salon wypoczyn-
kowy z tv i bezpłatnym dostępem do Internetu, oddzielną 
sypialnię, komfortową łazienkę oraz kompleksowo wyposa-
żony aneks kuchenny 
Wyżywienie: 
możliwość wykupienia wyżywienia w hotelowej restauracji; 
śniadanie - 20 PLN/osoba dorosła (15 PLN/dzieci do lat 12), 
obiadokolacja - 30 PLN/osoba dorosła (20 PLN/dzieci do lat 12)
Dodatkowe atuty: 
do dyspozycji gości: stój bilardowy, sauna, urządzone paleni-
sko w lesie z widokiem na potok, w odległości 200 metrów 
od obiektu - prywatny stok narciarski dla początkujących, 
stacja narciarska Jaworzyna Krynicka oddalona jest o 3 km

Number of rooms/price per room:  
triple suites - 6 / from PLN 210,  
four-person suites - 3 / from PLN 260,  
five-person suites - 2 / from PLN 310
Information about the facility: 
this newly built hotel is located in an area of 2.5 hectares  
on a hill near the forest; the complex consists of 3 holiday  
houses with suites, reception building and secure parking 
lots, the suites are comfortable and spacious, each of them 
has a large living-room with TV and free Internet access,  
a separate bedroom, a comfortable bathroom and  
a fully-equipped kitchen annex
Board:  
possibility of buying meals at the hotel restaurant;  
breakfast - PLN 20/adults (PLN 15/children up to 12),  
dinner - PLN 30/adults (PLN 20/children up to 12)
Additional advantages: 
at the guests’ disposal: a pool billiard-table, sauna,  
furnished fireplace in the forest with a view of the creek,  
just 200 meters from the hotel - private ski slope for  
beginners, the Jaworzyna Krynicka ski station 3 km away 

3 km250 m3,3 km

650 m
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ul. Zdrojowa 16
33-380 Krynica-Zdrój 
tel. +48 18 471 58 58

recepcja@hotelsaol.pl
www.hotelsaol.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 5 / PLN 550,  
single rooms - 3 / PLN 130,  
double rooms - 10 / PLN 250,  
triple rooms - 3 / PLN 340,  
four-person rooms - 4 / PLN 500,  
studio - 2 / PLN 450

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV,  
free wireless Internet access; in the hotel there  
are sauna, solarium, massage office, restaurant,  
playroom for children, monitored car park

Board: 
breakfast included in the price

Additional advantages: 
organisation of trips, sleigh rides, occasional  
events, integration trips

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 5 szt. / 550 PLN, 
1-osobowe - 3 szt. / 130 PLN, 
2-osobowe - 10 szt. / 250 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 340 PLN, 
4-osobowe - 4 szt. / 500 PLN, 
studio - 2 szt. / 450 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, bezpłatnym 
bezprzewodowym dostępem do Internetu; w hotelu: 
sauna, solarium, gabinet masażu, restauracja,  
kącik zabaw dla dzieci, monitorowany parking

Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie

Dodatkowe atuty: 
organizacja wycieczek, kuligów, imprez  
okolicznościowych, wyjazdów integracyjnych

150 m

500 m100 m500 m700 m700 m
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HOTEL STEFANIA***

ul. Piłsudskiego 13
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 472 51 10
recepcja@hotelstefania.pl
www.hotelstefania.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 2 szt. / 135-150 PLN,  
2-osobowe - 6 szt. / 225-250 PLN,  
3-osobowe - 2 szt. / 315-350 PLN
Informacje o obiekcie: 
hotel posiada 10 pokoi (20 miejsc noclegowych  
plus 5 dostawek); pokoje wyposażone są w:  
mini bar, tv-sat, telefon, sejf, Internet i łazienkę  
z suszarką; do dyspozycji gości są: gry (szachy,  
poker, brydż, kości, warcaby, begammon), sala  
wielofunkcyjna z możliwością organizacji spotkań 
okolicznościowych; na zamówienie dostępny jest 
masaż klasyczny; przy hotelu monitorowany parking 
Wyżywienie: 
śniadanie w formie bufetu w cenie noclegu
Dodatkowe atuty: 
hotel usytuowany jest w samym centrum  
Krynicy-Zdroju i stanowi znakomitą bazę  
wypadową do wycieczek po mieście i okolicy

100 m 50 m50 m50 m

100 m 50 m 100 m50 m100 m100 m 150 m 150 m6 km1 km100 m 3 km 80 m1 km

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 2/ PLN 135-150, 
double rooms - 6 / PLN 225-250,  
triple rooms - 2 / PLN 315-350
Information about the facility: 
the hotel has 10 rooms (20 beds plus 5 extra beds); 
rooms are equipped with: mini bar, satellite TV; 
telephone, safe, Wi-Fi and hair-drier in the bath-
room; guests can use: games (chess, poker, bridge, 
dice, draughts, begammon), multifunction room with 
the possibility of organising occasional meetings, 
on order classical massage available, monitored  
parking lot at the hotel 
Board:  
room rates include buffet breakfast
Additional advantages: 
the hotel is situated in the very centre of the town 
Krynica-Zdrój and provides an excellent basis for 
excursions in the city and surrounding area 17
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33-312 Tęgoborze 336
tel. +48 18 444 90 25

litwinski@hotel-litwinski.pl
www.hotel-litwinski.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 3 szt. / 215 PLN, 
1-osobowe - 6 szt. / 90 PLN, 
2-osobowe - 14 szt. / 135 PLN, 
3-osobowe - 4 szt. / 170 PLN, 
4-osobowe - 4 szt. / 200 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami i tv-sat;  
w obiekcie: Internet, sauna, jacuzzi,  
bezpłatny parking

Wyżywienie: 
śniadanie w cenie noclegu, obiad - 20-30 PLN,  
kolacja - 10-20 PLN

Dodatkowe atuty: 
organizacja różnych form aktywnego  
wypoczynku; do dyspozycji gości bezpłatny  
kort tenisowy, bilard i stół do ping-ponga

Number of rooms/price per room:  
suites - 3 / PLN 215,  
single rooms - 6 / PLN 90,  
double rooms - 14 / PLN 135,  
triple rooms - 4 / PLN 170,  
four-person rooms - 4 / PLN 200

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom and satellite TV;  
in the hotel there are the Internet, sauna,  
Jacuzzi, free car park

Board: 
breakfast included in the price, dinner - PLN 20-30, 
supper - PLN 10-20

Additional advantages: 
organisation of various forms of active rest;  
guests can use the tennis court, billiards  
and table tennis free of charge

1,5 km 500 m



HOTEL ACTIVA***
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Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 11 szt. / 350-600 PLN, 1-osobowe - 12 
szt. / 150-190 PLN, 2-osobowe - 71 szt. / 220-420 PLN, 
studio rodzinne - 3 szt. / 420-600 PLN
Informacje o obiekcie: 
trzygwiazdkowy hotel dla aktywnych położony pomiędzy 
Jaworzyną Krynicką a Wierchomlą; w hotelu: restauracja, 
kawiarnia, bar-kręgielnia, 5 sal konferencyjnych, strefa 
SPA; do dyspozycji gości bogate zaplecze rekreacyjne: 
strzelnica łucznicza, piłka wodna i plażowa, rowery, 
quady, ślizgostrada, skutery, trikke-skki; dla dzieci: pokój 
zabaw i zewnętrzny plac zabaw; ponadto: parking moni-
torowany i Internet bezprzewodowy; hotel przystosowa-
ny jest do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wyżywienie:  
w cenie noclegu śniadanie serwowane w formie  
stołu szwedzkiego
Dodatkowe atuty: 
organizacja konferencji i szkoleń, imprez integracyjnych  
i firmowych zawodów sportowych, a także imprez  
jubileuszowych i okolicznościowych

Number of rooms/price per room:  
suites - 11 / PLN 350-600, single rooms - 12 / PLN 
150-190, double rooms - 71 / PLN 220-420, family 
studio - 3 / PLN 420-600
Information about the facility: 
a three-star hotel for active tourists, located between 
Jaworzyna Krynicka and Wierchomla mountains;  
the hotel accommodates a restaurant, a cafe, a bar 
with a bowling alley, 5 conference rooms, SPA zone, 
ample recreational facilities for guests, including 
an archery range, water polo and beach ball courts, 
bicycles, quads, a toboggan run, scooters, trikke-skki,  
a playroom and playground for children, as well  
as a monitored parking lot and Wi-Fi; the hotel  
is adapted to the needs of the disabled
Board:  
room rates include buffet breakfast
Additional advantages: 
organising conferences and training events,  
team-building events and corporate sports competi-
tions, as well as anniversary and special parties

Złockie 78
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 80 20
tel. +48 18 471 80 19
recepcja@hotel-activa.pl
www.hotel-activa.pl

3 km

3 km 3 km3,5 km 50 m 250 m 1 km 100 m 250 m
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Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty 4 osobowe - 2 szt. / od 330 PLN,  
1-osobowe - 4 szt. / od 105 PLN,  
2-osobowe - 24 szt. / od 190 PLN,  
3-osobowe - 1 szt. / od 240 PLN
Informacje o obiekcie: 
obiekt hotelowo-konferencyjny (3 sale z klimatyzacją) 
przystosowany dla osób z ograniczoną sprawnością 
ruchową, dla gości komfortowe, klimatyzowane  
pokoje z telefonem, tv, lodówką, sejfem i dostępem  
do internetu
Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie, obiadokolacja - od 35 PLN 
od osoby, restauracja a la carte z kuchnią domową 
i regionalną, kameralny drink bar z szeroką gamą 
drinków, altana myśliwska z ogniskiem
Dodatkowe atuty: 
strefa SPA z sauną turecką i suchą, „natryskami  
wrażeń” i falą termiczną; przy obiekcie zielony  
ogród i bezpieczny parking; ponadto do dyspozycji 
gości stół bilardowy

Number of rooms/price per room:  
4-person suites - 2 / from PLN 330,  
single rooms - 4 / from PLN 105,  
double rooms - 24 / from PLN 190,  
triple rooms - 1 / from PLN 240
Information about the facility: 
the hotel and conference facility (3 air-conditioned 
conference rooms) is adapted to the needs of  
the disabled; guests can benefit from comfortable,  
air-conditioned rooms with telephone, satellite TV,  
fridge, safe and the Internet
Board: 
breakfast included in the price; dinner – from PLN 35, 
à la carte restaurant with home and regional cooking, 
chamber drink bar with a wide range of drinks, hun-
ting lodge with grill facilities 
Additional advantages: 
turkish and dry sauna, ‘showers of sensations’  
and thermal wave; at the hotel there are a safe  
car park, green garden for children, a pool  
billiard-table for guests

Złockie 103
33-370 Muszyna

tel. +48 18 471 49 17
recepcja@hotelbeata.pl

www.hotelbeata.pl 

50 m

50 m 50 m300 m 300 m 50 m 2 km 500 m 200 m 3 km 100 m 200 m 50 m
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Złockie 107
33-370 Muszyna
tel. +48 18 477 82 22
recepcja@hotel-klimek.pl
www.hotelklimek.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 3 szt. / 1000-1200 PLN, 1-osobowe - 21 szt. / 
325-400 PLN, 2-osobowe - 43 szt. / 375-550 PLN, studio - 8 szt. / 
750-1000 PLN
Informacje o obiekcie: 
hotel to doskonałe miejsce na pobyt dla rodzin z dziećmi oferujący 
pakiety SPA, klimatyzowane pokoje wyposażone w: radio, sejf, 
lodówkę, tv-sat; do dyspozycji gości Aquapark, a w nim: basen z hy-
dromasażem, gejzer powietrzny, jacuzzi, brodziki, zjeżdżalnia oraz 
sauny: fińska, parowa i na podczerwień; ponadto: siłownia, solna kra-
ina, zabiegi wellness&spa, pub, kręgielnia, bilard; na terenie obiektu: 
boisko do piłki plażowej, kort tenisowy i place zabaw dla dzieci
Wyżywienie: 
śniadanie w cenie noclegu; obiady, kolacje, obiadokolacje, uro-
czyste bankiety i biesiady regionalne, pozostałe posiłki à la carte 
oraz specjalne menu dla dzieci, w ofercie dania kuchni staropol-
skiej wzbogacone o najlepsze tradycje kuchni europejskiej
Dodatkowe atuty: 
organizacja: konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych, imprez 
eventowych, białych i zielonych kuligów, ognisk, zawodów narciar-
skich, wycieczek quadami, skuterami śnieżnymi, zawojskich  
    baciarek, zawodów off roadowych, paintball, turniejów strzelec- 
          kich, raftingu na Dunajcu i wielu innych

Number of rooms/price per room:  
suites - 3 / PLN 1000-1200, single rooms - 21 / PLN 325-400, 
double rooms - 43 / PLN 375-550, studio - 8 / PLN 750-1000
Information about the facility: 
hotel is excellent place for families with children offers SPA pac-
kages, air-conditioned rooms fitted with radio, safe, fridge, satel-
lite TV; guests can visit the Aqua Park with swimming pool with 
hydro massage, air geyser, Jacuzzi, paddling pools, slide, Finnish 
sauna, steam sauna and infrared sauna; in addition to a gym, salt 
grotto, wellness & spa treatments, pub, bowling alley, billiards; 
within the hotel grounds there are beach football pitch, tennis 
court and playgrounds for children
Board:

breakfast included in the price; dinners, suppers, ceremonious 
banquets and regional feasts, other à la carte meals and special 
menu for children; the offer includes Old Polish cuisine enriched 
with the best traditions of European cuisine
Additional advantages: 
organisation of conferences, training sessions, business meetings, 
events, sleigh and britzka rides, bonfires, ski competitions, trips 
in quads and snow scooters, Zawojska Baciarka regional feasts, 
off-road competitions, paintball, shooting tournaments,  
rafting on the Dunajec River and many others

1 km 100 m 3 km 2 km1 km 2 km100 m 2 km
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HOTEL BESKID****

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty biznes Superior - 2 szt. / 490 PLN, apartamen-
ty 2-osobowe Superior - 3 szt. / 420 PLN, 1-osobowe Stan-
dard - 13 szt. / 225 PLN, 1-osobowe Superior - 16 szt. / 250 
PLN, 2-osobowe Standard - 13 szt. / 275 PLN, 2-osobowe 
Superior - 17 szt. / 320 PLN, pokój rodzinny (2+1) Superior 
- 3 szt. / 360 PLN, pokój rodzinny (2+2) Superior - 2 szt. / 
480 PLN 
Informacje o obiekcie: 
to komfortowy, czterogwiazdkowy obiekt usytuowany 
w centrum miasta; jest doskonałym miejscem na odpoczy-
nek, przystanek w podróży służbowej czy pobyt biznes, 
to również wyśmienita baza wypadowa do okolicznych 
atrakcji; w obiekcie: 72 pokoje wyposażone w łazienkę, 
minibar, telewizor, radio, telefon i bezprzewodowy internet; 
ponadto w obiekcie znajdują się: luksusowe SPA&WELL-
NESS i kręgielnia
Wyżywienie:  
śniadanie w formie bufetu w cenie noclegu; hotelowa re-
stauracja oferuje dania kuchni: współczesnej, staropolskiej, 
regionalnej, a także: węgierskiej, litewskiej, niemieckiej, 
włoskiej, francuskiej oraz meksykańskiej; ponadto restaura-
cja organizuje: lunche biznesowe, uroczyste kolacje, kolacje 
regionalne dla grup oraz wieczory integracyjne

Number of rooms/price per room:  
Business Superior suites - 2 / PLN 490, Superior double 
suites - 3 / PLN 420, Standard single rooms - 13 / PLN 225, 
Superior single rooms - 16 / PLN 250, Standard double  
rooms - 13 / PLN 275, Superior double rooms - 17 /  
PLN 320, Superior Family rooms (2+1) - 3 / PLN 360,  
Superior Family rooms (2+2) - 2 / PLN 480
Information about the facility: 
a comfortable, four-star hotel located in the city centre –  
it is the perfect place to relax in, a stop on a business trip  
or a marvellous venue for a business stay, as well as  
a gateway to numerous local attractions; it offers 72  
rooms with en-suite bathrooms, minibars, TVs, radios, 
phones and Wi-Fi; it also boasts a luxury SPA&WELLNESS 
and a bowling alley
Board:  
buffet breakfast included in the room rate, the hotel restau-
rant offers modern, traditional Polish, regional, Hungarian, 
Lithuanian, German, Italian, French and Mexican cuisine; the 
restaurant also organises business lunches, official dinners, 
regional dinners for groups and team-building evenings

ul. Limanowskiego 1
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 443 57 70
hotel@hotelbeskid.pl
www.hotelbeskid.pl

500 m

2 km 3 km 18 km 1 km 250 m
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HOTEL PANORAMA***

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 320 PLN, 
1-osobowe - 3 szt. / 150 PLN, 
2-osobowe - 24 szt. / 180 PLN, 
3-osobowe - 2 szt. / 210 PLN
Informacje o obiekcie: 
hotel usytuowany w samym centrum miasta Nowego 
Sącz, z widokiem na rzekę Dunajec i... Tatry; pokoje  
z łazienkami, lodówką, tv-sat, radiem i dostępem  
do Internetu; w obiekcie restauracja „Impresja”  
oraz cafe bar
Wyżywienie: 
śniadanie - 20 PLN, obiadokolacje - 30 PLN
Dodatkowe atuty: 
hotel posiada certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie 
usługi hotelarskie i gastronomiczne; do dyspozycji 
trzy klimatyzowane sale bankietowo-konferencyjno-
szkoleniowe na 30, 50 i 80 osób

Number of rooms/price per room:  
suite - 1 / PLN 320,  
single rooms - 3 / PLN 150,  
double rooms - 24 / PLN 180,  
triple rooms - 2 / PLN 210
Information about the facility: 
the hotel is situated in the very centre of the town  
of Nowy Sącz, overlooking the Dunajec River and the 
Tatra Mountains; the rooms have a bathroom, fridges, 
satellite TV, radio and Internet access; in the hotel 
there are the ‘Impresja’ restaurant and cafe bar
Board: 
breakfast - PLN 20, dinner - PLN 30
Additional advantages: 
the hotel holds the ISO 9001:2008 certificate in hotel 
and restaurant services; guests can benefit from  
three air-conditioned banquet, conference and  
training rooms for 30, 50 and 80 people

ul. Romanowskiego 4a
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 473 71 10
kontakt@hotelpanoramanowysacz.pl
www.hotelpanoramanowysacz.pl

80 m 25 m

6 km 4 km 3 km 25 km 4 km 4 km 1 km



HOTEL PIWNICZNA SPA & CONFERENCE****
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ul. J.K. Gąsiorowskiego 5
33-350 Piwniczna-Zdrój

tel. +48 18 262 06 06
recepcja@hotelpiwniczna.pl

www.hotelpiwniczna.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe SNG - 1 szt. / 310 PLN, 2-osobowe DBL - 14 szt. / 400 PLN, 
2-osobowe TWN - 5 szt. / 450 PLN, apartament standard normalny,  
4-osobowy - 5 szt. / 500-800 PLN, apartament standard podwyższony, 
4-osobowy - 4 szt. / 550-850 PLN, apartament standard podwyższony, 
2-osobowy - 3 szt. / 550 PLN, apartament standard wysoki, 4-osobowy -  
3 szt. / 600-900 PLN, apartament standard wysoki, 2-osobowy - 1 szt. / 600 PLN;  
dzieci 0-3 lat – pobyt bezpłatny, dzieci 3-12 lat – dopłata 120 PLN/doba

Informacje o obiekcie:  
butikowy, jedyny w Polsce hotel etnodesign, łączący elementy folkloru 
z oszczędnym minimalizmem i ciekawą aranżacją; każdy pokój jest inny – 
różnią się elementami wykończenia, ale wszystkie łączy najwyższy standard 
oraz komfort; pokoje wyposażone w: telewizory, bezprzewodowy bezpłatny 
dostęp do Internetu, telefony stacjonarne, sejfy i minibarki

Wyżywienie: 
cena noclegu obejmuje śniadanie w restauracji „Czarna Owca”; ponadto 
restauracja serwuje dania kuchni regionalnej (jagnięcinę, homiłki, war ze 
zlepieńcami, pierogi z kaszą i wątróbką, gulasz z dziczyzny, czy tartianyki 
po łemkowsku), a także powszechnie znane dania w wydaniu regionalnym, 
np. deser panna cotta z… rabarbarem

Dodatkowe atuty: 
w hotelu HedoniSPA® oferujące: trzy baseny (w tym brodzik dla dzieci 
i solanka z solą z Morza Martwego), sauna sucha z seansami, sauna wrażeń, 
łaźnia solna, łaźnia parowa z zabiegami Rasul, Ceremonie Hamam, jacuzzi, 
grota solna, sesje floatingu, luksusowe zabiegi na ciało i twarz

Number of rooms/price per room:  
single room - 1/ PLN 310, double rooms DBL - 14/ PLN 400, double rooms 
TWN - 5/ PLN 450, four-person suites in normal standard - 5/ PLN 500-800, 
four-person suites in high standard - 4 / PLN 550-850, double suites in high 
standard - 3 / PLN 550, four-person suites in high standard - 3 / PLN 600-
900, double suites in high standard - 1 / PLN 600;  
children up to 3 - free stay, children 3-12 - extra PLN 120 /night

Information about the facility: 
the only boutique etnodesign hotel in Poland, combining elements  
of folklore with frugal minimalism and interesting arrangement,  
each room is different in finishes, but all are in the highest standard  
and comfortable, rooms equipped with TV and Wi-Fi Internet access; 
phones, safes and minibars

Board:  
breakfast in the restaurant “Czarna Owca” included in the price;  
moreover a restaurant serves regional dishes, as well as well-known  
dishes in a local manner such as dessert panna cotta with... rhubarb

Additional advantages: 
HedoniSPA® in the hotel offering three swimming pools (including  
a children’s pool and brine from the Dead Sea), dry sauna, sensation  
sauna, salt bath, steam bath with Rasul treatment, Hamam Ceremonies, 
Jacuzzi, salt grotto, floating sessions, luxurious treatments for body  
and face

1 km

8 km500 m500 m 2 km 1 km500 m
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Sucha Dolina 33
33-350 Piwniczna-Zdrój 
tel. +48 18 446 41 17
skihotel@skihotel.pl
www.skihotel.pl

Number of rooms/price per room:  
suite - 1 / PLN 340-405, single rooms - 3 / PLN 90-160, 
double rooms - 24 / PLN 160-240, triple rooms - 6  
/ PLN 240-360, studio - 5 / PLN 320-480
Information about the facility: 
the hotel was built at the foundations of the old  
mountain hostel in Sucha Dolina; all rooms have  
a bathroom, as well as TV and free Internet access;  
in the hotel there are dry sauna, steam sauna,  
infrared sauna, ‘Waniliowa’ restaurant, billiars,  
mini-library, baby room, beauty treatments and  
massages in the mini spa, outdoor swimming pool,  
ski equipment rental
Board:  
breakfast is included in the price in the form of buffet; 
late dinner - PLN 30
Additional advantages: 
organisation of training group stays, integration  
and survival events, family holidays, family  
ceremonies, bonfires with roasting ram or piglet,  
feasts with a highlanders’ band

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 340-405 PLN, 1-osobowe - 3 szt.  
/ 90-160 PLN, 2-osobowe - 24 szt. / 160-240 PLN, 
3-osobowe - 6 szt. / 240-360 PLN, studio - 5 szt.  
/ 320-480 PLN
Informacje o obiekcie: 
hotel wybudowany na fundamencie dawnego schroni-
ska górskiego w Suchej Dolinie; wszystkie pokoje z ła-
zienkami, ponadto: tv, darmowy dostęp do Internetu; 
w hotelu sauna sucha, parowa na podczerwień, restau-
racja „Waniliowa”, bilard, minibiblioteczka, baby-room, 
zabiegi kosmetyczne oraz masaże w mini-spa, basen 
zewnętrzny, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego
Wyżywienie:  
śniadanie w formie bufetu wliczone w cenę noclegu, 
obiadokolacja - 30 PLN
Dodatkowe atuty: 
organizacja pobytów grup szkoleniowych, imprez  
integracyjno-survivalowych, wczasów rodzinnych,  
uroczystości rodzinnych, ognisk połączonych z piecze-
niem barana lub prosiaka, biesiad z kapelą góralską

5 km 100 m 5 km 1 km 5 km 15 km 5 km50 m
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Wierchomla Mała 42
33-350 Piwniczna-Zdrój 

tel. +48 18 414 31 31
tel. +48 18 414 31 30

hotel@wierchomla.com.pl
www.wierchomla.com.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 4 szt. / 450 PLN, 1-osobowe - 6 szt. / 190 PLN, 
2-osobowe - 93 szt. / 280 PLN, studio - 2 szt. / 350 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, bezpłatny Internet, bezpłatny  
parking, bezpłatna sala zabaw dla dzieci – „Klub Wierzchoł-
ka”; w czasie wakacji, ferii, świąt i długich weekendów Klub 
„Wierzchołka” zapewnia opiekę animatora; mini zoo; po-
nadto do dyspozycji gości: basen, kompleks wellness (sauny, 
jacuzzi, kabina IR, solarium - słoneczna łączka), siłownia, 
bilard, ping-pong
Wyżywienie:  
śniadanie w cenie noclegu, obiad - 50 PLN, obiadokolacja -  
60 PLN; bankiety, kolacje regionalne od 90 PLN; do dyspozy-
cji gości Restauracja „Tysina”, lobby bar, klub „Kamieniołom”
Dodatkowe atuty: 
obiekt oddalony jest 900 m od Stacji Narciarskiej Dwie  
Doliny Muszyna-Wierchomla; gościom hotelu przysługują  
atrakcyjne rabaty na skipassy na stoki Dwóch Dolin; organi-
zacja: zawodów narciarskich, kuligów, biesiad przy ognisku,  
wypraw na skuterach, psich zaprzęgów; hotel posiada  
profesjonalne zaplecze konferencyjne na ponad 200 osób

Number of rooms/price per room:  
suites - 4 / PLN 450, single rooms - 6 / PLN 190,  
double rooms - 93 / PLN 280, studio - 2 / PLN 350
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, free Internet access, free car 
park, ‘Klub Wierzchołka’ free playroom for children; during 
the summer and winter holidays, other holidays and long 
weekends ‘Klub Wierzchołka’ offers the care of animator; 
mini zoo; in addition, guests can use the swimming pool,  
wellness complex (saunas, Jacuzzi, IR cabin, solarium,  
a sunny meadow), gym, billiards, table tennis
Board:  
breakfast included in the price, dinner - PLN 50, late dinner -  
PLN 60; banquets, regional dinners starting at PLN 90; guests 
can use the ‘Tysina’ Restaurant, lobby bar and ‘Kamieniołom’ club
Additional advantages: 
the hotel is situated within 900 m from the Muszyna - Wier-
chomla Two Vtrails Ski Station; the hotel guests are entitled 
to attractive discounts for ski passes to the slopes of the Two 
Vtrails; organisation of ski competitions, sleigh rides, feasts 
at the bonfire, trips on scooters and dog relays; the hotel  
    offers professional conference facilities for over 200 people

6 km40 m40 m 40 m 11 km

26



HOTEL PERŁA POŁUDNIA***
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33-343 Rytro 380 
tel. +48 18 446 90 31-33
tel. +48 605 240 240
recepcja@perlapoludnia.pl
www.perlapoludnia.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 4 szt. / 140-180 PLN, 2-osobowe -  
66 szt. / 190-260 PLN, 3-osobowe - 4 szt. /  
280-360 PLN, studio - 14 szt. / 350-420 PLN
Informacje o obiekcie: 
hotel dysponuje 185. miejscami noclegowymi;  
do dyspozycji gości: restauracja „Pod Jasionową  
Polaną”, karczma „Nad Potokiem”, kawiarnia, lobby bar, 
SPA, kryta pływalnia, sala gimnastyczna, sala fitness, 
grota solna, korty tenisowe, boisko zielone  
do gier zespołowych oraz 7 sal konferencyjnych
Wyżywienie:  
śniadanie wliczone w cenę noclegu, obiad - 37 PLN, 
kolacja - 35 PLN, obiadokolacja - 45 PLN  
lub zamówienia à la carte
Dodatkowe atuty: 
organizacja pobytów rekreacyjno-odchudzających, 
świątecznych, warsztatów tanecznych oraz rodzinnych 
obozów tenisowych; hotel współpracuje ze stacją  
   narciarską „Ryterski Raj” oraz parkiem linowym „Ablandia”

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 4 / PLN 140-180, double rooms  
- 66 / PLN 190-260, triple rooms - 4 / PLN 280-360,  
studio - 14 / PLN 350-420
Information about the facility: 
the hotel has 185 beds; guests can use the ‘Pod  
Jasionową Polaną’ restaurant, the ‘Nad Potokiem’ 
tavern, cafe, lobby bar, SPA, indoor swimming pool, 
gym, fitness room, salt grotto, tennis courts, green 
pitch for team games and 7 conference rooms
Board:  
breakfast is included in the room’s price;  
dinner - PLN 37, supper - PLN 35,  
late dinner - PLN 45 or à la carte orders
Additional advantages: 
organisation of recreational and slimming  
stays, holiday stays, dance workshops and family  
tennis camps; the hotel cooperates with  
the ‘Ryterski Raj’ ski station and the ‘Ablandia’  
line park

1,5 km
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SŁONECZNY CYPELOŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 1 szt. / 160-200 PLN, 
3-osobowe - 1 szt. / 240-300 PLN 
4-osobowe - 1 szt. / 320-400 PLN 
dzieci do lat 3 - nocleg gratis
Informacje o obiekcie: 
obiekt całoroczny z ogrzewaniem podłogowym, luksu-
sowo wyposażony; wszystkie apartamenty z łazienka-
mi; część wspólna to salon połączony z kuchnią oraz 
50-metrowy umeblowany, zadaszony taras z widokiem 
na Jezioro Rożnowskie; w odległości 15 m - plaża
Wyżywienie:  
do dypozycji gości wyposażona kuchnia  
oraz restauracja
Dodatkowe atuty: 
obiekt znajduje się na terenie kompleksu „Słoneczny 
Gródek”, na którym powstają: kryty basen, sauna, 
siłownia, fitness, spa, boiska sportowe, całoroczne 
korty do tenisa i squash’a, przystań jachtowa,  
bowling, bilard, plac zabaw dla dzieci, kawiarnia, 
recepcja, drink bar

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 1 / PLN 160-200,  
triple rooms - 1/PLN 240-300, 
four-person rooms - 1 / PLN 320-400 
children under 3 - free accommodation
Information about the facility: 
year-round facility with floor heating; luxury equip-
ment; all apartments have en-suite bathrooms; the 
common section consists of a drawing room combined 
with a kitchen and a 50-metre roofed terrace with a 
view onto Lake Rożnowskie; beach at a distance of 15 m
Board:  
guests have at their disposal a fully equipped  
kitchen and a restaurant
Additional advantages: 
the facility is located within the “Słoneczny Gródek” 
complex, where the following attractions will be available: 
an indoor swimming pool, a sauna, a gym, a fitness and 
a spa facility, sports pitches, year-round tennis and squash 
courts, a yacht harbour, a bowling alley, billiards, a playgro-
und for children, a café, a reception desk and a drink bar

33-318 Gródek nad Dunajcem 
tel. +48 501 494 575
office@slonecznycypel.pl
www.slonecznycypel.pl

500 m

40 km
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ul. Świdzińskiego 20
33-380 Krynica-Zdrój 
tel. +48 18 477 87 00

hotel@nikifor.pl
www.nikifor.pl

Number of rooms/price per room:  
suite - 1 / PLN 530, single rooms - 3 / PLN 115,  
double rooms - 23 / PLN 210, triple rooms - 3 /  
PLN 315, studio - 2 / PLN 490
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, TV, Wi-Fi Internet  
access; in the facility there is restaurant the Lemko 
Inn offering 10% discount for hotel guests; guests  
can also use a unique sauna grotto, massage office, 
beauty parlour, place for grill and bonfire
Board: 
breakfast - PLN 25, dinner - from PLN 40, supper 
- from PLN 25, late dinner - from PLN 45; it is also 
possible to order from the menu with 10% discount
Additional advantages: 
organisation of social meetings, scenic tours,  
skiing competition and, for organised groups,  
curling competition with the use of professional 
equipment

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 530 PLN, 1-osobowe - 3 szt.  
/ 115 PLN, 2-osobowe - 23 szt. / 210 PLN, 3-osobowe 
- 3 szt. / 315 PLN, studio - 2 szt. / 490 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv, Internetem Wi-Fi; 
w obiekcie Karczma Łemkowska - dla gości hotelo-
wych 10% rabatu; do dyspozycji gości: wyjątkowa 
grota saun, gabinet masażu, gabinet kosmetyczny, 
miejsce na grilla i ognisko
Wyżywienie: 
śniadanie - 25 PLN, obiad - od 40 PLN, kolacja - od  
25 PLN, obiadokolacja - od 45 PLN lub możliwość 
zamawiania z karty menu z 10% rabatem
Dodatkowe atuty: 
organizacja: spotkań towarzyskich, wycieczek  
krajoznawczych, zawodów narciarskich oraz  
dla grup zorganizowanych zawody curlingowe  
z profesjonalnym sprzętem

100 m 100 m 50 m 3 km100 m4 km3 km2 km

OŚRODEK WCZASOWO-SZKOLENIOWY
SEMINAR AND HOLIDAY CENTRE
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DZIEDZICOŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

ul. Popiełuszki 8
33-380 Krynica-Zdrój 
tel. +48 603 661 566
biuro@krynica-dziedzic.pl
www.krynica-dziedzic.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 1 / PLN 160-200,  
double rooms - 1 / PLN 80-100,  
triple rooms - 4 / PLN 120,  
studio - 1 / PLN 160-200

Information about the facility: 
the facility is situated close to the centre  
of Krynica-Zdrój, forests, tennis courts and ice rink

Board:  
own board; the facility features kitchen annexes  
for the guests

Additional advantages: 
additionally, in the facility there are table tennis,  
computer room, and summerhouse with fireplace  
and grill outside

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 160-200 PLN, 
2-osobowe - 1 szt. / 80-100 PLN,  
3-osobowe - 4 szt. / 120 PLN, 
studio - 1 szt. / 160-200 PLN

Informacje o obiekcie: 
obiekt położony blisko centrum Krynicy-Zdroju, 
blisko lasów, kortów tenisowych i lodowiska

Wyżywienie:  
wyżywienie we własnym zakresie; w ośrodku  
do dyspozycji gości aneksy kuchenne

Dodatkowe atuty: 
w obiekcie dodatkowo: sala do ping-ponga,  
salka komputerowa, na zewnątrz altana  
z kominkiem i grillem

300 m1 km5 km50 m2 km10 km 300 m300 m
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ECHO OŚRODEK WYPOCZYNKOWY MSW
RESORT HOTEL

ul. Zieleniewskiego 16
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 55 45

echo@krynica.com.pl
www.echo.krynica.com.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 4 szt. / 236 PLN, 
1-osobowe - 1 szt. / 98 PLN, 
2-osobowe - 4 szt. / 156 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 234 PLN, 
studio 2+2 dla 4 osób - 7 szt. / 312 PLN
Informacje o obiekcie: 
komfortowo i zgodnie ze standardami hotelowymi  
wyposażone pokoje, domowa kuchnia, zaplecze re-
kreacyjne (sauna) i dyskretna obsługa; oddzielone od 
części hotelowej sale konferencyjno-klubowe i ich za-
plecze techniczne sprzyjają organizacji kursów i narad
Wyżywienie:  
w cenie noclegu śniadanie, obiad - 22 PLN, kolacja - 
11 PLN, całodzienne wyżywienie - 44 PLN 
Dodatkowe atuty: 
bezpłatny wstęp do Strefy Odnowy Biologicznej 
w Sanatorium „Continental”; organizacja bankietów, 
spotkań okolicznościowych; możliwość organizacji 
kuligów, przejazdów dorożkami, quadami, samocho-
dami renowymi, organizacja wycieczek

Number of rooms/price per room:  
suites - 4 / PLN 236,  
single rooms - 1 / PLN 98,  
double rooms - 4 / PLN 156,  
triple rooms - 3 / PLN 234,  
studio 2+2 for 4 persons - 7 / PLN 312
Information about the facility: 
comfortable rooms furnished according to hotel 
standards; home-made dishes; recreational facilities 
(sauna) and unobtrusive service; conference and  
club rooms and related technical infrastructure are  
separate from the hotel part and thus favour the  
organisation of courses and meetings
Board:  
breakfast included in the price, dinner - PLN 22,  
supper - PLN 11, full board - PLN 44
Additional advantages: 
free admission to the SPA Zone at “Continental” Sanato-
rium; organisation of banquets, special meetings; it is 
possible to organise sleigh rides, rides in horse-drawn 
cabs, quads and off-road vehicles; organisation of trips



33

KR
YN

IC
A

-Z
D

RÓ
J 

i o
ko

lic
e

EXPLORISOŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY
TRAINING AND RECREATION CENTRE

ul. Kościelna 11
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 01 00
tel. +48 515 114 612
krynica@exploris.pl
www.exploris.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 255-565,  
single rooms - 5 / PLN 95-125,  
double rooms - 14 / PLN 167-195,  
triple rooms - 1 / PLN 248-275 
children up to the age of 3 stay for free
Information about the facility: 
all room have bathroom and satellite TV,  
free wireless Internet access, gym, table tennis,  
sports equipment rental, unguarded car park,  
we accept pets
Board:  
breakfast included in the price,, dinner - PLN 30, 
supper - PLN 25, late dinner - PLN 36
Additional advantages: 
the offer includes physical exercises, paintball,  
cross-country events, quads, snow scooters,  
climbing activities, team building, skiing competition, 
snow games, bonfires, regional feasts, sleigh rides, 
hiking and coach trips

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 255-565 PLN,  
1-osobowe - 5 szt. / 95-125 PLN,  
2-osobowe - 14 szt. / 167-195 PLN,  
3-osobowe - 1 szt. / 248-275 PLN 
dzieci do 3 r.ż. - przyjmowane są za darmo
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami i tv-sat; bezpłatny 
bezprzewodowy Internet, siłownia, tenis stołowy, 
wypożyczalnia sprzętu sportowego, parking  
niestrzeżony, akceptacja zwierząt domowych
Wyżywienie:  
w cenie noclegu śniadanie, obiad - 30 PLN,  
kolacja - 25 PLN, obiadokolacja - 36 PLN
Dodatkowe atuty: 
w ofercie: zajęcia ruchowe, paintball, cross terenowy, 
quady skutery śnieżne, zajęcia alpinistyczne, team 
building, zawody narciarskie, gry i zabawy na śniegu, 
ogniska, biesiady regionalne, kuligi, wycieczki piesze 
i autokarowe

200 m

500 m 500 m 500 m 300 m 300 m2 km
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GALICYA

ul. Wysoka 24
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 56 12
fax +48 18 471 31 42

poczta@galicyakrynica.pl
www.galicyakrynica.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

Ilość pokoi / cena za pokój:  
mini apartamenty - 3 szt. / 240 PLN,  
1-osobowe - 20 szt. / 80 PLN,  
2-osobowe - 6 szt. / 150-220 PLN,  
3-osobowe - 3 szt. / 210 PLN,  
studio - 12 szt. / 240 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami i tv-sat, bezpłatny  
bezprzewodowy Internet, sauna, bilard, akceptacja 
zwierząt domowych, parking monitorowany  
niestrzeżony
Wyżywienie:  
w cenie noclegu śniadanie, obiad - 25 PLN,  
kolacja - 20 PLN, obiadokolacja - 35 PLN
Dodatkowe atuty: 
ośrodek jest idealnym miejscem do rodzinnego  
wypoczynku, krótkich weekendowych pobytów,  
a także spotkań biznesowych i wyjazdów służbowych; 
obiekt przystosowany jest dla osób z ograniczoną 
sprawnością ruchową; organizacja: kuligów, biesiad 
góralskich przy ognisku lub grillu

Number of rooms/price per room:  
mini suites - 3 / PLN 240,  
single rooms - 20 / PLN 80,  
double rooms - 6 / PLN 150-220,  
triple rooms - 3 / PLN 210,  
studio - 12 / PLN 240
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom and satellite TV,  
free wireless Internet access, sauna, billiards,  
we accept pets, unguarded monitored car park
Board:  
breakfast included in the price; dinner - PLN 25,  
supper - PLN 20, late dinner - PLN 35
Additional advantages: 
the facility is excellent for family holidays, short  
weekend stays, as well as business meetings  
and trips; the facility is adapted to the needs  
of people with motor disabilities; organisation  
of sleigh rides, highland feasts at the bonfire  
or grill
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ul. Czarny Potok 26a
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 03 00
fax +48 18 471 03 50
karczma@karczma.eu
www.karczma.eu

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 260-450,  
single rooms - 3 / PLN 90-135,  
double rooms - 12 / PLN 160-240,  
triple rooms - 5 / PLN 240-360,  
four-person rooms - 4 / PLN 320-480,  
studio - 3/PLN 190-270
Information about the facility: 
booms have a bathroom, satellite TV, wireless  
Internet access; in the facility there are sauna,  
Jacuzzi, billiards, table tennis and monitored car  
park; in addition, guests can use regional tavern  
serving Old Polish dishes, summer garden and  
hunting lodge
Board:  
breakfast included in the price; dinner - PLN 35,  
supper - PLN 25, full board - PLN 60
Additional advantages: 
organisation of group stays, integration events,  
thematic nights, feasts and grills, as well as family 
stays, special events and weddings

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 260-450 PLN, 
1-osobowe - 3 szt. / 90-135 PLN, 
2-osobowe - 12 szt. / 160-240 PLN, 
3-osobowe - 5 szt. / 240-360 PLN, 
4-osobowe - 4 szt. / 320-480 PLN, 
studio - 3 szt. / 190-270 PLN
Informacje o obiekcie: 
pokoje z łazienkami, tv-sat, bezprzewodowym Inter-
netem; w obiekcie: sauna, jacuzzi, bilard, tenis stoło-
wy i monitorowany parking; ponadto do dyspozycji 
gości: karczma regionalna serwująca potrawy kuchni 
staropolskiej, ogród letni oraz chata myśliwska
Wyżywienie:  
w cenie noclegu śniadanie, obiad - 35 PLN, kolacja - 
25 PLN, całodzienne wyżywienie - 60 PLN
Dodatkowe atuty: 
organizacja: pobytów grupowych, imprez  
integracyjnych, wieczorów tematycznych,  
biesiad i grilli, a także pobytów rodzinnych,  
imprez okolicznościowych i wesel

GOŚCINIEC CZARNY POTOK

2 km 1 km

2 km 5 km 100 m 3 km 100 m 8 km 500 m 2 km 1 km 5 km 2 km
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GWAREK OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 1 szt. / 50 PLN,  
2-osobowe - 9 szt. / 75-120 PLN,  
3-osobowe - 2 szt. / 110-160 PLN, 
4-osobowe - 4 szt. / 120-210 PLN, 
studio - 3 szt. / 120-210 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami i tv; bezpłatny bez-
przewodowy Internet, parking niestrzeżony, plac 
zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki i siatkówki

Wyżywienie:  
śniadanie - 15 PLN, obiad/obiadokolacja - 21 PLN, 
kolacja - 15 PLN, całodzienne wyżywienie - 51 PLN

Dodatkowe atuty: 
obiekt położony bardzo blisko centrum miasta;  
do dyspozycji gości również „Gospoda Pod Gwarkiem”

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 1 / PLN 50,  
double rooms - 9 / PLN 75-120,  
triple rooms - 2 / PLN 110-160,  
four-person rooms - 4 / PLN 120-210,  
studio - 3 / PLN 120-210

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom and TV; free wireless 
Internet access, unguarded car park, playground  
for children, basketball and volleyball court

Board:  
breakfast - PLN 15, dinner/late dinner - PLN 21,  
supper - PLN 15, full board - PLN 51

Additional advantages: 
the facility is situated very close to the town centre; 
guests can also visit the Gospoda Pod Gwarkiem Inn

ul. Świdzińskiego 18
33-380 Krynica-Zdrój 
tel. +48 18 471 51 33

biuro@krynicagwarek.pl
www.krynicagwarek.pl

100 m 100 m

1 km 300 m 1 km
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HAJDUCZEKOŚRODEK SANATORYJNO-WCZASOWY
SANATORIUM AND HOLIDAY CENTRE

ul. Pułaskiego 64
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 20 48
tel. +48 18 471 54 08
rezerwacje@hajduczek.com.pl
www.hajduczek.com.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 200 PLN, 
2-osobowe - 42 szt. / 120 PLN, 
3-osobowe - 9 szt. / 165 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv, radiem, czajnikiem, 
balkonem; bezpłatny bezprzewodowy Internet, sala 
konferencyjna, sala do tenisa stołowego, biblioteczka, 
w ogrodzie zadaszone miejsce na ognisko i grill,  
boisko do gry w siatkówkę, plac zabaw dla dzieci; 
oferta zabiegowa
Wyżywienie:  
śniadanie w cenie noclegu, obiad - 22 PLN, kolacja - 
15 PLN, obiadokolacja - 29 PLN, dla dzieci do lat  
8 zniżka na wyżywienie
Dodatkowe atuty: 
organizacja: pobytów integracyjnych, weekendowych, 
wczasów zdrowotnych, turnusów rehabilitacyjnych, 
szkoleń, konferencji, sympozjów, zjazdów absol-
wentów, kuligów, zimowisk, zielonych szkół, kolonii, 
wycieczek

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 200, 
double rooms - 42 / PLN 120,  
triple rooms - 9/PLN 165
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, TV, radio, kettle,  
balcony, free wireless Internet access; conference 
room, table tennis room, library, in the garden  
there is a roofed place for bonfire and grill,  
volleyball court, playground for children;  
treatments
Board:  
breakfast included in the price; dinner - PLN 22,  
supper - PLN 15, late dinner - PLN 29; children  
up to the age of 8 qualify for discount
Additional advantages: 
organisation of integration events, weekend stays,  
health-related holidays, rehabilitation, training  
sessions, conferences, symposia, graduate  
reunions, sleigh rides, winter holidays, green  
schools, summer holidays, trips

1 km 500 m 500 m 500 m 1,5 km

1,5 km 3 km 7 km 5 km 500 m 900 m 900 m
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JAGIELLONKA DOM WYPOCZYNKOWO-LECZNICZY
HOLIDAY RESORT

ul. Piłsudskiego 24
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 27 83
fax +48 18 471 27 82

jagiellonka@nat.pl
www.nat.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 5 / PLN 260-320,  
single rooms - 18 / PLN 50-90,  
double rooms - 24 / PLN 90-180,  
triple rooms - 5 / PLN 120-240,  
studio (for 4 persons) - 12/ PLN 160-320 
discounts for longer stays
Information about the facility: 
all rooms have full bathroom facilities, satellite TV,  
radio, telephone, Wi-Fi Internet access, cordless  
kettle; guests can benefit from the restaurant,  
in-house treatment base, conference room, scenic  
terrace, billiards, table tennis, car park, Nordic  
Walking equipment rental and ski storage room
Board:  
full board - from PLN 57, dinner (portion) - PLN 30, 
supper (buffet) - PLN 25
Additional advantages: 
organisation of training sessions and conferences,  
accompanying events, feasts, sleigh rides with bonfire

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 5 szt. / 260-320 PLN, 
1-osobowe - 18 szt. / 50-90 PLN, 
2-osobowe - 24 szt. / 90-180 PLN, 
3-osobowe - 5 szt. / 120-240 PLN, 
studio (4-osobowe) - 12 szt. / 160-320 PLN 
zniżki na dłuższe pobyty
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje wyposażone w pełny węzeł sani-
tarny, tv-sat, radio, telefon, bezprzewodowy internet, 
czajnik bezprzewodowy; do dyspozycji gości restau-
racja, własna baza zabiegowa, sala konferencyjna, 
taras widokowy, bilard, tenis stołowy, parking, wypo-
życzalnia sprzętu do Nordic Walking, narciarnia
Wyżywienie:  
całodzienne wyżywienie od 57 PLN, obiad (porcja) - 
30 PLN, kolacja (bufet) - 25 PLN
Dodatkowe atuty: 
organizacja szkoleń i konferencji, imprez towarzyszą-
cych, kolacji biesiadnych, kuligów z ogniskiem

300 m

800 m1 km1,5 km100 m5 km500 m200 m500 m400 m 100 m
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LWIGRÓDOŚRODEK KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWY
CONFERENCE AND RECREATION CENTRE

ul. Nitribitta 6
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 472 58 00 
biuro@lwigrod.pl
www.lwigrod.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 10 szt. / 400 PLN, 
1-osobowe - 15 szt. / 130 PLN, 
2-osobowe - 85 szt. / 240 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 300 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami i tv-sat;  
do dyspozycji gości sauna, siłownia, salony:  
kosmetyczny, fryzjerski i SPA; możliwość  
skorzystania z bazy zabiegów leczniczych

Wyżywienie:  
w cenie noclegu śniadanie w formie  
szwedzkiego stołu, obiad - 25 PLN,  
kolacja 17 PLN, obiadokolacja - 30 PLN

Dodatkowe atuty: 
organizacja szkoleń, konferencji oraz imprez  
eventowych

Number of rooms/price per room:  
suites - 10 / PLN 400,  
single rooms - 15 / PLN 130,  
double rooms - 85 / PLN 240,  
triple rooms - 3 / PLN 300

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom and satellite TV;  
guests can use sauna, gym, beauty parlour,  
hair-dresser and SPA; it is possible to benefit  
from the facility’s curative treatment base

Board:  
breakfast in the form of buffet included  
in the price; dinner - PLN 25, supper - PLN 17,  
late dinner - PLN 30

Additional advantages: 
organisation of training sessions, conferences  
and events

600 m600 m100 m600 m400 m200 m1,5 km1 km400 m
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PAN TADEUSZ OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

Number of rooms/price per room:  
suites - 3 / PLN 200-350, single rooms - 3 / PLN 65-
100, double rooms - 15 / PLN 130-200, triple rooms - 
1 / PLN 195-300, studio (4-person) - 4 / PLN 260-400
Information about the facility: 
the facility is situated at a peaceful spot at the foot  
of Parkowa Mountain; every room has satellite TV 
and cordless kettle; in the facility there are salt grotto, 
playroom for children, pool table, table tennis,  
foosball table; physical therapy available at some 
periods; free car park with 12 lots, fenced at  
the facility’s property
Board:  
breakfast included in the price, dinner - PLN 20,  
supper - PLN 15; during the winter and summer  
holidays: breakfast and late dinner - PLN 30;  
it is possible to choose dietary meals
Additional advantages: 
the facility has a large terrace and garden;  
organisation of group stays

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 3 szt. / 200-350 PLN, 1-osobowe - 3 
szt. / 65-100 PLN, 2-osobowe - 15 szt. / 130-200 PLN, 
3-osobowe - 1 szt. / 195-300 PLN, studio 4-osobowe - 
4 szt. / 260-400 PLN
Informacje o obiekcie: 
ośrodek położony w zacisznym miejscu u podnóża Góry 
Parkowej; w każdym pokoju tv-sat, czajnik bezprze-
wodowy; na terenie ośrodka: grota solna, pokój zabaw 
dla dzieci, stół bilardowy, stół pingpongowy, piłkarzyki; 
fizykoterapia czynna w niektórych turnusach; parking 
bezpłatny, ogrodzony na posesji ośrodka - 12 miejsc
Wyżywienie:  
w cenie noclegu śniadanie, obiad - 20 PLN, kolacja 
- 15 PLN, w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 
śniadanie i obiadokolacja - 30 PLN; możliwość  
wyboru posiłków dietetycznych
Dodatkowe atuty: 
ośrodek posiada duży taras i ogród; organizacja 
pobytów dla grup

ul. Leśna 10
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 20 70

pantadeusz@pro.onet.pl
www.pan-tadeusz.prv.pl 50 m1 km200 m100 m50 m100 m
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PANORAMAOŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

ul. Wysoka 15
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 85
tel. +48 18 471 56 45
panorama.krynica@wp.pl
www.panorama.krynica.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 3 szt. / 400-600 PLN,  
1-osobowe - 15 szt. / 59-120 PLN,  
2-osobowe - 24 szt. / 59-120 PLN,  
3-osobowe - 4 szt. / 59-120 PLN, 
studio - 32 szt. / 59-120 PLN
Informacje o obiekcie: 
pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem oraz 
tv-sat; Internet bezprzewodowy (stanowisko inter-
netowe), sale konferencyjne, basen, jacuzzi, sauna, 
bilard, siłownia, zabiegi, gabinet leczenia metodą  
Mc Kenziego, masaże refleksyjne, aerobic, step, pilates
Wyżywienie:  
śniadanie (stół szwedzki) w cenie noclegu, obiad -  
28 PLN, dzieci do lat 7 - 15 PLN, obiadokolacja -  
35 PLN, dzieci do lat 7 - 17 PLN, kolacja - 17 PLN, 
dzieci do lat 7 - 10 PLN
Dodatkowe atuty: 
możliwość organizacji wycieczek krajowych  
i zagranicznych, kuligów, meczy hokejowych,  
zawodów narciarskich itp. imprez

Number of rooms/price per room:  
suites - 3 / PLN 400-600,  
single rooms - 15 / PLN 59-120,  
double rooms - 24 / PLN 59-120,  
triple rooms - 4 / PLN 59-120,  
studio - 32 / PLN 59-120
Information about the facility: 
rooms have full bathroom facilities, balcony and  
satellite TV; wireless Internet (at Internet posts), 
conference rooms, swimming pool, Jacuzzi, sauna, 
billiards, gym, treatments, McKenzie treatment  
office, reflexive massages, aerobics, step, pilates
Board:  
breakfast (buffet) included in the price, dinner -  
PLN 28, children up to the age of 7 - PLN 15, late 
dinner - PLN 35, children up to the age of 7 - PLN 17, 
supper - PLN 17, children up to the age of 7 - PLN 10
Additional advantages: 
it is possible to organise local and abroad trips,  
sleigh rides, hockey matches, skiing competition  
and other similar events

1 km300 m7 km 600 m600 m3 km100 m600 m
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SKARBÓWKA GÓRNA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

ul. Jana Kiepury 8
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 20 77
tel. +48 18 471 21 40

fwp@krynica.com.pl
www.fwp.krynica.com.pl

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 4 / PLN 56-78,  
double rooms - 3 / PLN 116-156,  
triple rooms - 7 / PLN 168-234,  
four-person rooms - 1 / PLN 224-312
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV, radio, 
telephone and cordless kettle; the boarding house’s 
reception desk is in the ‘Stella’ holiday house  
(on the same property)
Board: 
breakfast included in the price; full board in the  
‘Skarbówka Dolna’ boarding house’s dining room  
situated right next to it on the same property; full board 
- PLN 44, including breakfast - PLN 11, dinner - PLN 20, 
supper - PLN 13, late dinner - PLN 30; choice of diet
Additional advantages: 
organisation of local and abroad trips, sleigh rides 
and feasts is provided by the Jaskółka Tourist  
Agency in Krynica-Zdrój

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 4 szt. / 56-78 PLN,  
2-osobowe - 3 szt. / 116-156 PLN, 
3-osobowe - 7 szt. / 168-234 PLN, 
4-osobowe - 1 szt. / 224-312 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, radiem, telefonem, 
czajnikiem bezprzewodowym; recepcja domu znajduje 
się w DW „Stella” (położona na tej samej posesji)
Wyżywienie:  
śniadania wliczone w cenę noclegu; całodzienne 
wyżywienie w jadalni pensjonatu „Skarbówka Dolna” 
znajdującego się tuż obok na tej samej posesji;  
całodzienne wyżywienie - 44 PLN, w tym śniadanie -  
11 PLN, obiad - 20 PLN, kolacja - 13 PLN, obiadokola-
cja - 30 PLN; możliwość wyboru diety
Dodatkowe atuty: 
organizacją wycieczek krajowych i zagranicznych,  
kuligów, biesiad zajmuje się Biuro Turystyczne  
„Jaskółka” w Krynicy-Zdroju

300 m200 m200 m200 m200 m50 m50 m
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SPORTOWIECOŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY
TRAINING AND RECREATION CENTRE

ul. Dąbrowskiego 21
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 472 54 00
krynica@totalizator.pl
www.sportowieckrynica.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 190-260 PLN, 
1-osobowe - 7 szt. / 85-120 PLN, 
2-osobowe - 12 szt. / 170-240 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 255-360 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, czajnikiem 
bezprzewodowym, radiem, telefonem, leżakami;  
w obiekcie bezprzewodowy Internet, basen, bilard, 
SPA, sala konferencyjna, sala zabaw dla dzieci

Wyżywienie:  
w cenie noclegu śniadanie, obiad - 25 PLN,  
kolacja - 15 PLN, obiadokolacja - 30 PLN

Dodatkowe atuty: 
organizacja: uroczystych bankietów, przyjęć  
okolicznościowych, przyjęć koktajlowych,  
Aqua Aerobicu; w pobliżu Ośrodka lodowisko  
i sankostrada oraz korty tenisowe i wyciąg  
narciarski „Henryk”

Number of rooms/price per room:  
suite - 1 / PLN 190-260,  
single rooms - 7 / PLN 85-120,  
double rooms - 12 / PLN 170-240,  
triple rooms - 3 / PLN 255-360

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV,  
cordless kettle, radio, telephone and deckchairs;  
in the facility there are wireless Internet access, 
swimming pool, billiards, SPA, and conference room, 
children’s playroom

Board:  
breakfast included in the price; dinner - PLN 25,  
supper - PLN 15, late dinner - PLN 30

Additional advantages: 
organisation of festive banquets, special parties,  
cocktail parties, Aqua Aerobics; in the vicinity  
there is an ice rink, sleigh track, tennis courts  
and the „Henryk” ski lift

100 m500 m5 km50 m1 km2 km100 m
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STELLA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

ul. Jana Kiepury 4
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 20 77
tel. +48 18 471 21 40

fwp@krynica.com.pl
www.fwp.krynica.com.pl

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 1 / PLN 71-80,  
double rooms - 10 / PLN 132-160,  
triple rooms - 3 / PLN 198-240,  
four-person rooms - 1 / PLN 264-320
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV, radio,  
telephone, free Internet access, telephone  
and cordless kettle
Board:  
breakfast included in the price; full board in  
the ‘Skarbówka Dolna’ boarding house’s dining  
room situated right next to it on the same property; 
full board - PLN 44, including breakfast - PLN 11, 
dinner - PLN 20, supper - PLN 13, late dinner -  
PLN 30; choice of diet
Additional advantages: 
organisation of local and abroad trips, sleigh rides 
and feasts is provided by the Jaskółka Tourist  
Agency in Krynica-Zdrój

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 1 szt. / 71-80 PLN, 
2-osobowe - 10 szt. / 132-160 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 198-240 PLN, 
4-osobowe - 1 szt. / 264-320 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, radiem,  
bezpłatnym Internetem, telefonem, czajnikiem  
bezprzewodowym
Wyżywienie:  
śniadania wliczone w cenę noclegu; całodzienne 
wyżywienie w jadalni pensjonatu „Skarbówka Dolna” 
znajdującego się tuż obok na tej samej posesji;  
całodzienne wyżywienie - 44 PLN, w tym śniadanie 
- 11 PLN, obiad - 20 PLN, kolacja - 13 PLN, obiadoko-
lacja - 30 PLN; możliwość wyboru diety
Dodatkowe atuty: 
organizacją wycieczek krajowych i zagranicznych,  
kuligów, biesiad zajmuje się Biuro Turystyczne  
„Jaskółka” w Krynicy-Zdroju

300 m200 m200 m200 m200 m50 m50 m
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WILLA AVANTI - ZIELONY ZAKĄTEK

ul. Stara Droga 105a
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 693 733 137
indygo2000@wp.pl
www.naszakrynica.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 150-375 PLN,  
2-osobowe - 2 szt. / 120-170 PLN,  
3-osobowe - 1 szt. / 170-240 PLN

Informacje o obiekcie: 
obiekt oferuje luksusowe pokoje i apartamenty  
z wygodnymi i przestronnymi łazienkami, tv-sat, 
bezpłatnym bezprzewodowym Internetem

Wyżywienie:  
śniadanie w cenie noclegu

Dodatkowe atuty: 
ośrodek charakteryzuje dogodne usytuowanie  
blisko centrum, a jednocześnie w pobliżu tras  
narciarskich, szlaków turystycznych i tras rowero-
wych; okolica spokojna i sprzyjająca spacerom

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 150-375,  
double rooms - 2 / PLN 120-170,  
triple rooms - 1 / PLN 170-240

Information about the facility: 
the facility offers luxurious rooms and suites  
with comfortable and spacious bathroom,  
satellite TV and free wireless Internet access

Board:  
breakfast included in the price

Additional advantages: 
the facility is conveniently situated close  
to the centre, as well as ski slopes, tourist  
and cycling routes; peaceful neighbourhood  
is excellent for walks

1,3 km1,5 km1,3 km1,3 km1,3 km2 km
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WILLA KARLA

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 6 szt. / od 90 PLN,  
3-osobowe - 4 szt. / od 135 PLN,  
studio 4-osobowe - 4 szt. / od 180 PLN
Informacje o obiekcie: 
willa usytuowana jest w pięknym, zielonym zakątku 
uzdrowiska Krynica-Zdrój nad potokiem Słotwinka; 
szczególnie atrakcyjne położenie i wysoki standard 
stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku zarów-
no zimą, jak i latem
Wyżywienie:  
śniadanie 15 PLN (dzieci do 12 lat - 13 PLN),  
obiadokolacja 20 PLN (dzieci do 12 lat - 16 PLN)
Dodatkowe atuty: 
przyjazna, domowa atmosfera; miejsce zabaw  
dla najmłodszych, opieka pedagogiczna, miejsce  
do biesiadowania, organizacja kuligów, przejażdżek 
bryczką z biesiadą regionalną

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 6 / from PLN 90,  
triple rooms - 4 / from PLN 135,  
studio (for 4 persons) - 4 / from PLN 180
Information about the facility: 
the villa is situated in a beautiful and green part  
of the Krynica-Zdrój resort at the Słotwinka  
stream; its particularly attractive location  
and high standard offer excellent conditions  
for rest both in the winter and in the summer
Board:  
breakfast - PLN 14 (children up to the age of 12 -  
PLN 10), late dinner - PLN 18 (children up to  
the age of 12 - PLN 12)
Additional advantages: 
friendly, homely atmosphere; playground for children, 
pedagogical care, place for feasts, organisation  
of sleigh rides, britzka rides with regional feast

ul. Słotwińska 12a/b
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 608 488 616
biuro@willakarla.pl
www.willakarla.pl 600 m100 m600 m800 m900 m
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WILLA ŻÓŁTA RÓŻA

ul. Jaworowa 21
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 53 39
tel. +48 608 801 741
tel. +48 504 280 140
biuro@zoltaroza.pl
www.zoltaroza.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 250-350,  
double rooms - 13 / PLN 130-200,  
triple rooms - 3 / PLN 180-280,  
four-person rooms - 2 / PLN 220-300
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, scenic terrace, satellite 
TV and free wireless Internet access; sauna, solarium, 
gym, billiards, darts, foosball table; bike rental; play-
room for children; conference and training room;  
free monitored car park; we accept pets
Board:  
breakfast included in the price; late dinner - PLN 20; 
supper - PLN 15
Additional advantages: 
organisation of integration trips, training sessions, 
events, trips, sleigh rides, bonfires, feasts, New Year’s 
Eve parties, weekend and holiday stays; children up  
to the age of 3 are free of charge, children up to  
the age of 6 get a 30% discount

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 250-350 PLN,  
2-osobowe - 13 szt. / 130-200 PLN,  
3-osobowe - 3 szt. / 180-280 PLN, 
4-osobowe - 2 szt. / 220-300 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, widokowymi tarasami, 
tv-sat i bezpłatnym bezprzewodowym Internetem; 
sauna, solarium, siłownia, bilard, dart, piłkarzyki; 
wypożyczalnia rowerów; pokój zabaw dla dzieci;  
sala konferencyjno-szkoleniowa; bezpłatny monitoro-
wany parking; akceptacja zwierząt domowych
Wyżywienie:  
śniadanie w cenie noclegu, obiadokolacja - 20 PLN, 
kolacja - 15 PLN
Dodatkowe atuty: 
organizacja: wyjazdów integracyjnych, szkoleń, even-
tów, wycieczek, kuligów, ognisk, biesiad, zabaw syl-
westrowych, pobytów weekendowych i świątecznych; 
dzieci do lat 3 - bezpłatnie, do lat 6 - zniżka do 30%

500 m

3 km 100 m 800m 500 m
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ANDRZEJÓWKA OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY
RECREATION AND TRAINING CENTRE

Andrzejówka – Ługi 39
33-370 Muszyna

tel. +48 18 471 71 81
tel. +48 723 554 355

recepcja@ows-andrzejowka.pl
www.ows-andrzejowka.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 17 szt. / 80 PLN 
studio - 25 szt. / 140 PLN
Informacje o obiekcie: 
do dyspozycji gości: przestronny, bezpieczny plac 
zabaw dla dzieci, wiata biesiadna z grillem - położona 
nad samym brzegiem Popradu, boisko do plażowej 
piłki siatkowej i piłki nożnej, tor strzelniczy oraz tor 
łuczniczy, paintball, badminton, sala TV, piłkarzyki, 
tenis stołowy, bilard, sklepik, restauracja serwująca 
regionalne dania oraz duży, bezpłatny parking; na te-
renie obiektu dostęp do bezprzewodowego Internetu
Wyżywienie:  
śniadanie - 12-14 PLN, obiad - 18 PLN,  
kolacja - 14 PLN, obiadokolacja - 20 PLN
Dodatkowe atuty: 
ośrodek położony w Popradzkim Parku Krajobrazowym 
w malowniczym zakolu rzeki Poprad; w ofercie: pobyty 
indywidualne i rodzinne, wesela, komunie, studniówki, 
imprezy firmowe, integracyjne, szkolenia, a także konfe-
rencje, spotkania biznesowe, zielone szkoły

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 17 / PLN 80,  
studio - 25 / PLN 140
Information about the facility: 
at the guests’ disposal: a spacious, safe playground for chil-
dren, a feasting shelter with a barbecue facility, located at the 
very bank of the Poprad River, a volleyball and a football 
pitch, a shooting and archery track, paintball, badminton, 
TV room, table football, table tennis, billiards, a store, a re-
staurant serving local dishes and a large free parking site; 
in the area of the facility, there is access to wireless Internet
Board:  
breakfast - PLN 12-14, dinner - PLN 18,  
supper - PLN 14, late dinner - PLN 20
Additional advantages: 
the facility is located in the Poprad National Park in 
the picturesque bend of the Poprad River; the offer in-
cludes individual and group stays, wedding receptions, 
first communions, pre-graduation balls, company 
events, integration events, training sessions, as well as 
conferences, business meetings and summer camps

6 km 6 km3 km 3 km 3 km

6 km6 km 6 km 6 km2 km
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EDYTA

Złockie 75
33-370 Muszyna
tel. +48 18 472 53 00
ow-edyta@bruk-bet.pl
www.ow-edyta.bruk-bet.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
studio (2+1) - 36 szt. / 105 PLN

Informacje o obiekcie: 
ośrodek położony w malowniczej części Muszyny;  
pokoje wyposażone w telewizję kablową, radio,  
czajnik oraz Internet; w ośrodku kawiarnia czynna  
od 14 do 22; kuchnia domowa, boisko do piłki  
siatkowej i plażowej, miejsce na grilla; ośrodek  
organizuje przejażdżki bryczką i w siodle; obiekt  
jest czynny w okresie letnim

Wyżywienie:  
kuchnia serwuje śniadania, obiady, kolacje  
oraz obiadokolacje

Dodatkowe atuty: 
w ośrodku organizowane są spotkania integracyjne, 
kolonie letnie, wczasy rodzinne, wycieczki szkolne, 
zakładowe

Number of rooms/price per room:  
studio (2+1) - 36 / PLN 105

Information about the facility: 
the facility is situated in the picturesque part  
of Muszyna; rooms have cable TV, radio, kettle  
and Internet; in the facility there is a cafe open  
from 2 PM to 10 PM; home-made meals, volleyball 
and beach volleyball court, grill site; the facility  
organises britzka and horse rides; the facility  
is open during the summer

Board:  
the kitchen serves breakfasts, dinners, suppers  
and late dinners

Additional advantages: 
the facility organises integration meetings,  
summer camps, family holidays, school  
and company trips

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT
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JASTRZĘBIEC

ul. Ogrodowa 10
33-370 Muszyna

tel. +48 18 471 41 24
tel. +48 508 224 491

biuro@jastrzebiec.com
www.jastrzebiec.com

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 4 szt. / 30-35 PLN, 
2-osobowe - 9 szt. / 60-70 PLN, 
3-osobowe - 2 szt. / 90-105 PLN, 
4-osobowe - 5 szt. / 120-140 PLN

Informacje o obiekcie: 
ośrodek położony jest ok. 200 m od rynku;  
to całoroczny obiekt posiadający 44 miejsca  
noclegowe; w każdym pokoju znajduje się łazienka 
(prysznic); do dyspozycji gości: pomieszczenie  
kuchenne połączone z jadalnią, sala telewizyjna  
(tv-sat) oraz świetlica ze stołem pingpongowym

Wyżywienie:  
wyżywienie we własnym zakresie;  
do dyspozycji gości aneks kuchenny

Dodatkowe atuty: 
organizacja: kuligów, pieczenia barana, wycieczek 
pieszych i autokarowych, biesiad góralskich

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 4 / PLN 30-35,  
double rooms - 9 / PLN 60-70,  
triple rooms - 2 / PLN 90-105,  
four-person rooms - 5 / PLN 120-140

Information about the facility: 
the facility is situated about 200 m from  
the market square; this all-year round facility  
offers 44 beds; every room has bathroom (shower); 
guests can use kitchen combined with dining room, 
TV room (satellite TV) and common room with  
table tennis

Board:  
own board; guests can use the kitchen annex

Additional advantages: 
organisation of sleigh rides, ram roasting,  
hiking and coach trips, highland feasts

300 m

400 m

300 m300 m1,5 km
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MIMOZA

ul. Nowa 4
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 40 23
mimozamuszyna@wp.pl
www.mimoza-muszyna.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 26 szt. / 130 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 195 PLN, 
studio 2+2 - 3 szt. / 260 PLN
Informacje o obiekcie: 
ośrodek posiada 32 pokoje z łazienkami wyposażone 
w tv, czajnik, bezprzewodowy dostęp do internetu, 
balkonem
Wyżywienie:  
kuchnia słynie z doskonale przyrządzanych potraw 
i elastyczności, wyrażającej się w gotowości ugotowa-
nia posiłków dietetycznych na życzenie gości
Dodatkowe atuty: 
to idealne miejsce dla osób poszukujących dobrego 
wypoczynku wśród pięknych krajobrazów w otocze-
niu lasów i gór, z dala od zgiełku i hałasu, miejskiego 
życia, a równocześnie w bliskiej odległości od licznych 
kawiarni, restauracji i centrum; do dyspozycji gości 
stół do ping-ponga; przy obiekcie ogród z miejscem 
zabaw dla dzieci, miejscem na grill i ognisko oraz 
parking niestrzeżony

Number of rooms/price per room:  
suites - 26 / PLN 130,  
double rooms - 19 / PLN 80,  
triple rooms - 3 / PLN 195,  
studio 2+2 - 3 / PLN 260
Information about the facility: 
the hotel features 32 rooms with en-suite bathrooms, 
each equipped with a TV, kettle, wireless internet 
access and balcony
Board:  
the hotel prides itself on its cuisine and flexibility, 
being able to cook dietary means upon request
Additional advantages: 
it is the perfect place for people seeking to relax 
among beautiful landscapes, surrounded by forests 
and mountains, far away from the hustle and bustle  
of city life but also close to numerous cafes, restau-
rants and the centre of the town; the guests are 
welcome to play table tennis, use the adjacent  
garden with a playground, barbecue and campfire 
site, as well as the unattended parking lot

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT
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SZCZYT OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

ul. Zielona 32
33-370 Muszyna

tel. +48 18 471 41 32
biuro@szczyt.com
www.szczyt.com

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 250,  
double rooms - 19 / PLN 80,  
triple rooms - 22 / PLN 110,  
four-person rooms - 6 / PLN 140
Information about the facility: 
the facility is situated in the immediate vicinity  
of a forest; 150 beds; all rooms have a bathroom;  
free wireless Internet access on the entire  
premises of the facility; guests can use canteen hol-
ding up to 150 people at one time, TV room,  
grill site, table tennis, playground and monitored  
car park
Board:  
breakfat - PLN 10, dinner - PLN 15, supper - PLN 10
Additional advantages: 
organisation of green schools and summer  
and winter camps for children and teenagers,  
integration events; rental of rooms for special events

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 250 PLN, 
2-osobowe - 19 szt. / 80 PLN, 
3-osobowe - 22 szt. / 110 PLN, 
4-osobowe - 6 szt. / 140 PLN
Informacje o obiekcie: 
obiekt położony w bezpośrednim sąsiedztwie lasu; 
150 miejsc noclegowych; wszystkie pokoje z łazien-
kami; bezpłatny Internet bezprzewodowy na terenie 
całego ośrodka; do dyspozycji gości: stołówka mogąca 
jednorazowo pomieścić 150 osób, sala telewizyjna, 
miejsce do grillowania, stoły do ping-ponga, plac 
zabaw oraz monitorowany parking 
Wyżywienie:  
śniadanie - 10 PLN, obiad - 15 PLN, kolacja - 10 PLN
Dodatkowe atuty: 
organizacja: zielonych szkół oraz kolonii letnich 
i zimowych dla dzieci i młodzieży, imprez integracyj-
nych; wynajem sali pod imprezy okolicznościowe
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

ul. Zagrody 24a
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 41 91
beskid@beskid.pl
www.beskid.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 2 szt. / 45 PLN, 2-osobowe - 14 szt. /  
90 PLN, 3-osobowe - 18 szt. / 135 PLN, 4-osobowe -  
2 szt. / 180 PLN, studio - 4 szt. / 225 PLN
Informacje o obiekcie: 
wolnostojący ośrodek z dużym terenem zielonym, 
ogrodem, basenem letnim, boiskami rekreacyjnymi, 
wiatą z grillem; wszystkie pokoje z łazienkami, do-
stępem do Internetu; w ośrodku: dwie sale konfe-
rencyjne, kawiarnia z dyskoteką, bilard, piłkarzyki, 
ping-pong, sauna, mini siłownia
Wyżywienie:  
regionalne centrum gastronomiczne dla 120 osób; 
śniadanie - 15 PLN, obiad - 25 PLN, kolacja - od 15 PLN
Dodatkowe atuty: 
obiekt położony w cichym i spokojnym miejscu,  
ogrodzony, bezpieczny dla dzieci i młodzieży;  
organizacja pakietów pobytowych, zajęć rekreacyj-
nych np. Nordic Walking, kuligów, wycieczek  
krajoznawczych pieszych i autokarowych

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 2 / PLN 45, double rooms - 14 / PLN 
90, triple rooms - 18 / PLN 135, four-person rooms - 
2 / PLN 180, studio - 4 / PLN 225
Information about the facility: 
free-standing facility with large green area, garden, 
summer swimming pool, recreational pitches, grill 
shelter; all rooms have a bathroom and Internet 
access; in the facility there are two conference rooms, 
cafe with disco, billiards, foosball table, table tennis, 
sauna and mini gym
Board:  
regional restaurant centre for 120 people;  
breakfast - PLN 15, dinner - PLN 25,  
supper - from PLN 15
Additional advantages: 
the facility is situated in a peaceful place, fenced, safe 
for children and teenagers; organisation of stay pac-
kages, recreational activities, such as Nordic Walking, 
sleigh rides, hiking and coach sightseeing trips

2,5 km
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ISKRA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

ul. Kosarzyska
33-350 Piwniczna-Zdrój

tel. +48 18 446 41 20
tel. +48 603 597 757

iskra@piwniczna.com
www.iskra.piwniczna.com

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 210 PLN, 
1-osobowe - 1 szt. / 55 PLN, 
2-osobowe - 3 szt. / 90 PLN, 
3-osobowe - 12 szt. / 125 PLN, 
4-osobowe - 3 szt. / 145 PLN, 
studio - 2 szt. / 190 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami i tv; bezprzewodowy 
internet; sala bankietowa; sauna, siłownia; parking 
przy obiekcie; plac zabaw i boiska dla dzieci,  
basen letni
Wyżywienie:  
polska kuchnia z daniami regionalnymi, śniadanie - 
18 PLN, obiad - 25 PLN, kolacja - 16 PLN,  
całodzienne wyżywienie - 53 PLN
Dodatkowe atuty: 
ośrodek położony na skraju Popradzkiego Parku  
Krajobrazowego; organizacja: ognisk i biesiad  
z kapelą góralską, wycieczek, zielonych szkół

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 210,  
single rooms - 1 / PLN 55,  
double rooms - 3 / PLN 90,  
triple rooms - 12 / PLN 125,  
four-person rooms - 3 / PLN 145,  
studio - 2/PLN 190
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom and TV; wireless  
Internet access; banquet hall; sauna, gym;  
car park at the facility; playground and pitches  
for children, summer swimming pool
Board:  
polish cuisine with regional dishes, breakfast -  
PLN 18, dinner - PLN 25, supper - PLN 16,  
full board - PLN 53
Additional advantages: 
the facility is situated at the edge of the Poprad  
Landscape Park; organisation of bonfires and feasts 
with highland folk band, trips, green schools

2 km 5 km 5 km50 m 3 km400 m 50 m3 km
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KOKUSZKA SKIOŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 4 szt. / 50-70 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 75-105 PLN, 
4-osobowe - 2 szt. / 100-140 PLN, 
studio - 1 szt. / 100-225 PLN

Informacje o obiekcie: 
ośrodek położony bezpośrednio przy stacji narciar-
skiej; dla gości ośrodka zniżki przy zakupie karnetów; 
przy stacji duży bezpłatny parking oraz restauracja 
z domową kuchnią i przestronnym grillem

Wyżywienie:  
całodzienne wyżywienie - 35 PLN (śniadania  
i obiadokolacje)

Dodatkowe atuty: 
organizacja kuligów, imprez okolicznościowych, 
możliwość organizacji wycieczek konnych (100 m); 
w pobliżu pijalnia wody mineralnej „Piwniczanka”

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 4 / PLN 50-70,  
triple rooms - 3 / PLN 75-105,  
four-person rooms - 2 / PLN 100-140,  
studio - 1 / PLN 100-225

Information about the facility: 
the facility is situated directly at the ski station;  
guests qualify for discount for ski passes; at  
the station there is a large free car park and  
restaurant with home-made dishes and  
a spacious grill

Board:  
half board - PLN 35 (breakfast and late dinner)

Additional advantages: 
organisation of sleigh rides, special events,  
possibility of organisation of horse riding trips  
(100 m); ‘Piwniczanka’ pump room in the vicinity

ul. Kokuszka 2
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 547 67 26
tel. +48 668 114 193
kokuszka.ski@interia.pl
www.kokuszka-ski.pl

1 km
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WILLA ORLĘTA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
HOLIDAY RESORT

ul. J.K. Gąsiorowskiego 2
33-350 Piwniczna-Zdrój

tel. +48 18 446 51 11
orleta.piwniczna@poczta.fm

www.orleta.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 1 / PLN 150, single rooms - 1 / PLN 45,  
double rooms - 7 / PLN 80, triple rooms - 9 /  
PLN 120, four-person rooms - 2 / PLN 160
Information about the facility: 
all rooms have full bathroom facilities; most rooms 
have a balcony; air-conditioned dining and conference 
rooms; guests can use a large garden and pitch,  
and grill summer house
Board:  
home-made dishes, regional dishes at the guests’ 
request, breakfast - PLN 15, dinner - PLN 20,  
supper - PLN 15, late dinner - PLN 20
Additional advantages: 
the villa is situated at the Poprad River within  
1800 m from the border with Slovakia; in the vicinity 
there are many attractive hiking and cycling routes; 
organisation of training sessions, integration  
meetings and special events; children over 3 years  
of age and school children - 10% discount

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 150 PLN, 1-osobowe - 1 szt. /  
45 PLN, 2-osobowe - 7 szt. / 80 PLN, 3-osobowe -  
9 szt. / 120 PLN, 4-osobowe - 2 szt. / 160 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym; 
większość pokoi z balkonami; sala konsumpcyjna 
i konferencyjna z klimatyzacją; do dyspozycji gości: 
duży ogród i boisko oraz altana z grillem
Wyżywienie:  
kuchnia domowa, a na życzenie gości regionalna, 
śniadanie - 15 PLN, obiad - 20 PLN, kolacja - 15 PLN, 
obiadokolacja - 20 PLN
Dodatkowe atuty: 
willa położona nad Popradem, w odległości 1800 m 
od granicy ze Słowacją, w okolicy wiele atrakcyjnych 
szlaków pieszych i rowerowych; organizacja: szkoleń, 
spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych; 
dzieci powyżej 3 lat oraz młodzież szkolna - 10% 
zniżki

1,5 km50 m1,5 km300 m500 m2,5 km3 km1 km
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REZYDENCJA LAS VEGAS

33-342 Barcice 550
tel. +48 18 446 60 21
tel. +48 502 772 723
lasvegas1@wp.pl
www.barcice.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 2 szt. / 100 PLN,  
2-osobowe - 20 szt. / 80 PLN,  
3-osobowe - 12 szt. / 120 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv, bezpłatny  
bezprzewodowy Internet, jacuzzi, sauna, siłownia, 
dwie sale bankietowe, restauracja „Olimp”, karczma 
grillowa, sala konferencyjna, dwa boiska piłkarskie 
trawiaste, hala sportowa, parking strzeżony

Wyżywienie: 
śniadanie - 15 PLN, obiad - 25 PLN, kolacja - 18 PLN, 
całodzienne wyżywienie - 50 PLN

Dodatkowe atuty: 
organizacja: obozów sportowych, uroczystości  
weselnych oraz innych imprez okolicznościowych  
i plenerowych; las sosnowy i alejki spacerowe  
na terenie ośrodka, sąsiadująca rzeka Poprad  
i Popradzki Park Krajobrazowy

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 2 / PLN 100,  
double rooms - 20 / PLN 80,  
triple rooms - 12 / PLN 120

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, TV, free wireless  
Internet access; Jacuzzi, sauna, gym, two banquet 
rooms, ‘Olimp’ restaurant, grill inn, conference  
room, two grass football pitches, sports hall,  
guarded car park

Board: 
breakfast - PLN 15, dinner - PLN 25,  
supper - PLN 18, full board - PLN 50

Additional advantages: 
organisation of sports camps, weddings and  
other special and open-air events; pine forests  
and walking trails on the facility’s grounds  
adjacent to the Poprad River and the Poprad  
Landscape Park

50 m5 km150 m3 km50 m
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FELIXPENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Zamkowa 1
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 795 129 571
nirali@o2.pl
www.krynica.org.pl

Number of rooms/price per person:  
double rooms - 3, triple rooms - 2, four-person  
rooms - 1 PLN 35/person, during the weekends  
the price per person is PLN 40; children up to  
the age of 3 stay for free
Information about the facility: 
the facility is located in very quiet, beautiful  
and friendly neighbourhood in the very centre  
of Krynica-Zdrój; in its immediate vicinity there  
are the ‘Henryk’ ski lift and the Krynica promenade; 
near the facility there are interesting tourist routes 
for hiking or cycling trips (Krzyżowa Mountain,  
Parkowa Mountain, Jaworzyna Krynicka)
Board:  
guests can use the canteen with kitchen  
and two large fridges where they can prepare  
their meals on their own
Additional advantages: 
satellite TV, Wi-Fi, car park, terrace  
with grilling spot

Ilość pokoi / cena za osobę:  
2-osobowe - 3 szt., 3-osobowe - 2 szt., 4-osobowe -  
1 szt. 35 PLN/osoba, w weekendy 40 PLN/osoba; 
dzieci do 3 r. ż. - przyjmowane są za darmo
Informacje o obiekcie: 
ośrodek znajduje się w bardzo zacisznej, pięknej 
i przyjaznej okolicy w samym centrum Krynicy-
Zdroju; w bezpośredniej bliskości od niego jest 
wyciąg narciarski „Henryk” oraz krynicki deptak;  
w pobliżu ośrodka znajdują się interesujące  
szlaki turystyczne do pieszych wędrówek czy  
też wycieczek rowerowych (Góra Krzyżowa,  
Góra Parkowa, Jaworzyna Krynicka)
Wyżywienie:  
do dyspozycji gości ośrodka jest stołówka z kuchnią 
i dwiema dużymi lodówkami, w której można  
samodzielnie przyrządzać posiłki 
Dodatkowe atuty: 
telewizja satelitarna, Wi-Fi, parking, taras  
z miejscem do grillowania

300 m 500 m

5 m 500 m 300 m 300 m 1 km
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GABOREK**** PENSJONAT
BOARDING HOUSE

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 450-500 PLN, 1-osobowe - 2 szt.  
/ 95-135 PLN, 2-osobowe - 20 szt. / 170-260 PLN, 
3-osobowe - 1 szt. / 240-320 PLN, 4-osobowe - 2 szt. 
/ 270-380 PLN - cena zależna od sezonu
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, balkonami, tv, 
bezprzewodowy Internet, jacuzzi, sauna sucha oraz 
parowa, masaże, siłownia, klimatyzowane sale konfe-
rencyjne, club bar z bilardem, monitorowany parking
Wyżywienie:  
w cenie noclegu śniadanie w formie szwedzkiego  
stołu, obiadokolacja - 25 PLN, dzieci do 10 r. ż. -  
18 PLN
Dodatkowe atuty: 
od Góry Parkowej pensjonat dzieli zaledwie  
400 m, a do najbliższego wyciągu jest 300 m;  
pensjonat położony jest również tylko 3 km  
od Jaworzyny Krynickiej - popularnego kurortu  
narciarskiego; restauracja serwuje domowe  
dania kuchni regionalnej

Number of rooms/price per room:  
suite - 1 / PLN 450-500, single rooms - 2 / PLN  
95-130, double rooms - 20 / PLN 170-240, triple  
rooms - 1 / PLN 230-300, four-person rooms - 2 / 
PLN 270-380 - price depends on the season
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, balcony, TV, wireless 
Internet connection; Jacuzzi, dry and steam sauna, 
massages, gym, air-conditioned conference rooms, 
club bar with billiards, monitored car park
Board:  
breakfast is included in the price in the form  
of buffet, late dinner - PLN 25, children up to  
the age of 10 - PLN 18
Additional advantages: 
the boarding house is situated only 400 m away  
from the Parkowa Mountain, and the nearest ski lift  
is in the distance of 300 m; the boarding house is 
located only 3 km from Jaworzyna Krynicka, a popular 
skiing resort; the restaurant serves home-made  
regional dishes

ul. Szkolna 7
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 262 67 10

recepcja@pensjonatgaborek.pl
www.pensjonatgaborek.pl 500 m 1 km 200 m 1 km 300 m 700 m 30 m
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KAPRYS**PENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Pułaskiego 12
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 55 52
tel. +48 18 471 21 46
fwp@krynica.com.pl
www.fwp.krynica.com.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 14 szt. / 71-80 PLN, 
2-osobowe - 6 szt. / 132-160 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 198-240 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, radiem,  
telefonem, czajnikiem bezprzewodowym  
i bezpłatnym dostępem do internetu

Wyżywienie:  
śniadania wliczone w cenę noclegu; całodzienne 
wyżywienie - 44 PLN, w tym śniadanie  
- 11 PLN, obiad - 20 PLN, kolacja - 13 PLN,  
obiadokolacja - 30 PLN; możliwość wyboru diety

Dodatkowe atuty: 
organizacją wycieczek krajowych i zagranicznych,  
kuligów, biesiad zajmuje się Biuro Turystyczne  
„Jaskółka” w Krynicy-Zdroju

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 14 / PLN 70-85,  
double rooms - 6 / PLN 120-150,  
triple rooms - 3 / PLN 180-225

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV,  
radio, telephone, cordless kettle and  
free Internet

Board:  
breakfast included in the price; full board - PLN 44, 
including: breakfast - PLN 11, dinner - PLN 20,  
supper - PLN 13, late dinner - PLN 30;  
choice of diet

Additional advantages: 
organisation of local and abroad trips, sleigh  
rides and feasts is provided by the Jaskółka  
Tourist Agency in Krynica-Zdrój

50 m50 m200 m200 m200 m200 m300 m
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KOŚCIUSZKO*** PENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Kościuszki 36
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 23 45
tel. +48 509 646 035

kosciuszko@krynica.pl
www.kosciuszko-krynica.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 199-399 PLN, 
2-osobowe - 5 szt. / 98-198 PLN,  
3-osobowe - 2 szt. / 149-249 PLN,  
4-osobowe - 1 szt. / 199-299 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, lodówką, 
czajnikiem bezprzewodowym, filiżankami; bezpłatny 
bezprzewodowy Internet; miejsce do grillowania;  
sala zabaw dla dzieci; akceptacja zwierząt domowych

Wyżywienie:  
śniadania wliczone w cenę noclegu, obiad  
lub obiadokolacja - 29 PLN, kolacja - 19 PLN

Dodatkowe atuty: 
organizacja: wycieczek (w tym wycieczek  
na Słowację), przejazdów bryczkami, jazdy  
quadami po górach, kuligów z ogniskiem,  
przejazdów do wyciągów narciarskich

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 199-399,  
double rooms - 5 / PLN 98-198,  
triple rooms - 2 / PLN 149-249,  
four-person rooms - 1 / PLN 199-299

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV,  
fridge, cordless kettle, cups; free wireless  
Internet; grilling spot; playroom for children;  
we accept pets

Board:  
breakfast included in the price; dinner or late  
dinner - PLN 29, supper - PLN 19

Additional advantages: 
organisation of trips (including trips to Slovakia), 
britzka rides, quad rides in the mountains,  
sleigh rides with bonfires, passages to ski lifts

1 km400 m600 m 2 km200 m

150 m150 m 200 m

150 m 700 m
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LIRAPENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Piękna 8
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 521 13 11
recepcja@pensjonatlira.eu
www.pensjonatlira.eu

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 2 / PLN 100-130,  
double rooms - 9 / PLN 156-206,  
triple rooms - 7 / PLN 210-285,  
four-person rooms - 2 / PLN 280-380
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV, radio,  
free Internet access (socket and Wi-Fi);  
most rooms have a balcony; the bar,  
free car park, training room and mini SPA (Finnish 
sauna, infrared sauna, steam bath, a bath with  
hydro massage, massages)
Board: 
breakfast in the form of buffet included  
in the price; dinner - PLN 30, supper - PLN 22,  
late dinner - PLN 35
Additional advantages: 
organisation of group events (banquets, feasts,  
dance nights, sleigh rides, shooting competition,  
horse riding), organisation of traditional holidays

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 2 szt. / 100-130 PLN, 
2-osobowe - 9 szt. / 156-206 PLN, 
3-osobowe - 7 szt. / 210-285 PLN, 
4-osobowe - 2 szt. / 280-380 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, radiem,  
bezpłatnym dostępem do Internetu (gniazdko oraz 
Wi-Fi); większość pokoi z balkonami; drink bar, 
ogród, bezpłatny parking, sala szkoleniowa oraz  
mini SPA (sauna fińska, sauna infrared, łaźnia  
parowa, wanna z hydromasażem, masaże)
Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie w formie bufetu,  
obiad - 30 PLN, kolacja - 22 PLN,  
obiadokolacja - 35 PLN
Dodatkowe atuty: 
organizacja imprez dla grup (bankiety, biesiady,  
wieczorki taneczne, kuligi, zawody strzeleckie,  
jazda konna), organizacja tradycyjnych świąt

100 m500 m500 m500 m
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MAŁOPOLANKA & SPA PENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Bulwary Dietla 13
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 58 96

recepcja@malopolanka.eu
www.malopolanka.eu

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 270-330, single rooms - 2 / PLN 100-140,  
double rooms - 7 / PLN 180-220, Lux double rooms - 6 / PLN 220-290, 
studio - 3 / PLN 270-330
Information about the facility: 
the facility is situated at the promenade; tradition and atmosphere  
of the interior follows the secession style and offers you journey in time, 
a momentary ease of tension and relax proper to a resort; the boarding 
house has 20 rooms of various classes from Standard, Lux to Studio  
and Apartment
Board: 
the ‘Dwóch Świętych’ restaurant serves sumptuous breakfasts in the 
form of buffer, and at dinner time recommends the Day’s Speciality which 
differs from day to day; the offer includes a wide selection of dishes and 
wines; the restaurant’s menu includes dietary dishes and dishes appro-
priate to diet for mountain hikes; all food is fresh and ecological
Additional advantages: 
‘Dom Kawy i Wina’ (House of Coffee and Wine) in the boarding house 
organises tastings of wine, whisky, cognac, brandy, Armagnac, rums and 
liqueurs; this is supplemented with home-made pies and desserts; the 
‘W ZGODZIE Z NATURĄ’ (IN HARMONY WITH NATURE) SPA complex 
offers various baths, nurturing massages modelling the figure and clean-
sing and rejuvenating body with the use of cosmetics characterised  
by the richness of natural components that favour wonderful well-being

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 270-330 PLN, 1-osobowe - 2 szt. / 100-140 PLN, 
2-osobowe - 7 szt. / 180-220 PLN, 2-osobowe Lux - 6 szt. / 220-290 PLN, 
studio - 3 szt. / 270-330 PLN
Informacje o obiekcie: 
obiekt usytuowany na deptaku; tradycja oraz klimat wnętrz utrzymanych 
w stylu secesyjnym pozwala na podroż w czasie, chwilę odprężenia oraz 
relaks właściwy dla miejscowości uzdrowiskowej; pensjonat dysponuje: 
20 pokojami o różnej klasie od Standard, Lux do Studio i Apartament
Wyżywienie: 
Restauracja „Dwóch Świętych” serwuje obfite śniadania w formie bufetu 
szwedzkiego, w porze obiadowej rekomenduje Specjał Dnia zróżnicowa-
ny na każdy dzień; w ofercie szeroki wybór dań i win; w menu restauracji 
potrawy dietetyczne oraz odpowiednie dla diety związanej z górskimi 
wędrówkami; wszystko świeże i ekologiczne 
Dodatkowe atuty: 
w „Domu Kawy i Wina” w pensjonacie organizowane są degustacje wina, 
whisky, koniaków, brendy, armaniaków, rumów i likierów; uzupełnie-
niem tej oferty są domowe ciasta oraz desery; w pensjonacie zespół 
gabinetów SPA „W ZGODZIE Z NATURĄ” oferuje szereg kąpieli, masaży 
pielęgnacyjnych modelujących sylwetkę oraz oczyszczających i odmła-
dzających ciało przy wykorzystaniu kosmetyków, których atrybutem 
jest bogactwo naturalnych składników sprzyjających wspaniałemu 
samopoczuciu

50 m
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SAFONAPENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Świdzińskiego 8
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 477 71 28
safonakrynica@wp.pl
www.safona.eri.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 1 szt. / 140 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 210 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, w pokojach  
radio i tv oraz Internet bezprzewodowy,  
przy budynku parking

Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie, obiad - 20 PLN,  
obiadokolacja - 25 PLN, kolacja - 10 PLN,  
stołówka na 16 miejsc

Dodatkowe atuty: 
pensjonat położony u stóp Góry Parkowej,  
w centrum Krynicy-Zdroju; możliwość organizacji 
kuligów i grillowania; w pobliżu plac zabaw

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 1 / PLN 140,  
triple rooms - 3 / PLN 210

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, radio, TV and wireless 
Internet access; there is a car park at the building

Board: 
breakfast included in the price; dinner - PLN 20,  
late dinner - PLN 25, supper - PLN 10, canteen  
with 16 seats

Additional advantages: 
the boarding room is situated at the foot of Parkowa 
Mountain in the centre of Krynica-Zdrój; possibility  
of sleigh ride organisation and grill; playground  
in the vicinity

1 km1 km2 km2 km
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SALAMANDRA PENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Ludowa 26
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 307 00 02
tel. +48 533 015 180

krynica.salamandra@gmail.com
www.salamandra-krynica.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 2 szt. / 200 PLN,  
2-osobowe - 5 szt. / 100 PLN,  
3-osobowe - 3 szt. / 150 PLN
Informacje o obiekcie: 
pensjonat oferuje kameralne, komfortowe i odnowione pokoje 
z łazienkami; każdy pokój jest wyposażony w: tv, ręczniki,  
czajnik, sztućce, talerze, filiżanki oraz bezpłatny internet WiFi; 
ponadto do dyspozycji: klimatyzowana sala konferencyjno-
bankietowa dla 30 osób, świetlica oraz aneks kuchenny i kącik 
kawowy; przy budynku: przechowalnia sprzętu narciarskiego, 
sanek oraz rowerów oraz miejscem na grill i ognisko; wokół  
pensjonatu teren jest ogrodzony, a miejsca parkingowe są  
bezpłatne i monitorowane
Wyżywienie:  
możliwość całodziennego wyżywienia w pobliskiej stołówce  
lub zamówienia cateringu 
Dodatkowe atuty: 
obiekt położony w malowniczym otoczeniu lasów i łąk w pobliżu 
kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką; okolice stwarzają do-
skonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej oraz 
konnej, a także sportów letnich i zimowych; obok obiektu kom-
pleks sportowy, rampa do skateboardingu oraz korty tenisowe

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 200,  
double rooms - 5 / PLN 100,  
triple rooms - 3 / PLN 150
Information about the facility: 
the pension offers cozy, comfortable and freshly renovated rooms 
with en-suite bathrooms; each room is provided with a television 
set, towels, an electric kettle, cutlery, plates, cups and free wire-
less Wi-Fi; moreover, guests have at their disposal an air-con-
ditioned conference and banquet hall for 30 people, a common 
room and a kitchenette with a coffee room; next to the building, 
there is a storage space for ski equipment, sledges, a barbecue 
place and a bonfire place; the area of the pension is fenced off; 
parking spaces are free of charge and monitored
Board:  
full board available in a nearby canteen or via catering orders
Additional advantages: 
the facility is located in a picturesque area of forests and me-
adows in the vicinity of a gondola lift to Jaworzyna Krynicka;  
the area offers excellent conditions for practicing hiking, bicycle 
riding and horseback riding, as well as summer and winter 
sports; next to the facility, there is a sports complex;  
a skateboarding ramp and tennis courts

100 m 200 m200 m 1 km 250 m1 km 3 km
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SKARBÓWKA DOLNAPENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Jana Kiepury 6
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 20 77
tel. +48 18 471 21 40
fwp@krynica.com.pl
www.fwp.krynica.com.pl

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 2 / PLN 56-78,  
double rooms - 2 / PLN 116-156,  
triple rooms - 3 / PLN 168-234

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV, radio,  
telephone and cordless kettle; the boarding  
house’s reception desk is in the ‘Stella’ holiday  
house on the same property

Board:  
breakfast included in the price; full board - PLN 44, 
including: breakfast - PLN 11, dinner - PLN 20,  
supper - PLN 13, late dinner - PLN 30;  
choice of diet

Additional advantages: 
organisation of local and abroad trips,  
sleigh rides and feasts is provided by  
the Jaskółka Tourist Agency in Krynica-Zdrój

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 2 szt. / 56-78 PLN, 
2-osobowe - 2 szt. / 116-156 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 168-234 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, radiem, 
telefonem i czajnikiem bezprzewodowym; recepcja 
pensjonatu znajduje się w DW „Stella” położona  
na tej samej posesji

Wyżywienie:  
śniadania wliczone w cenę noclegu; całodzienne  
wyżywienie - 44 PLN, w tym śniadanie - 11 PLN, 
obiad - 20 PLN, kolacja - 13 PLN, obiadokolacja  
- 30 PLN; możliwość wyboru diety

Dodatkowe atuty: 
organizacją wycieczek krajowych i zagranicznych,  
kuligów, biesiad zajmuje się Biuro Turystyczne  
„Jaskółka” w Krynicy-Zdroju

300 m 200 m 200 m 200 m 200 m 50 m 50 m

1 km 30 m 2 km 10 m 4 km 2 km 800 m 200 m 100 m 150 m
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SOPLICOWO* PENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Pułaskiego 17
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 22 52
tel. +48 18 471 22 70
tel. +48 18 471 28 42

fwp@krynica.com.pl
www.fwp.krynica.com.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 4 szt. / 80-107 PLN, 
2-osobowe - 21 szt. / 140-202 PLN, 
3-osobowe - 7 szt. / 210-303 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, radiem, bez-
płatnym Internetem, telefonem, czajnikiem bezprze-
wodowym; obiekt jest wpisany rejestru ośrodków, 
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne; 
dysponuje: salą do ćwiczeń, salą zabiegową, gabinetem 
pielęgniarsko-lekarskim, salą ogólnego przeznaczenia
Wyżywienie:  
śniadania wliczone w cenę noclegu; całodzienne  
wyżywienie - 44 PLN, w tym śniadanie - 11 PLN, 
obiad - 20 PLN, kolacja - 13 PLN, obiadokolacja -  
30 PLN; możliwość wyboru diety
Dodatkowe atuty: 
organizacją wycieczek krajowych i zagranicznych,  
kuligów, biesiad zajmuje się Biuro Turystyczne  
„Jaskółka” w Krynicy-Zdroju

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 4 / PLN 80-107,  
double rooms - 21 / PLN 140-202,  
triple rooms - 7 / PLN 210-303
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV, radio,  
free Internet access, telephone and cordless kettle; 
the facility is entered to the register of facilities  
that can house rehabilitation stays; it features  
exercise room, treatment room, nurse’s and  
doctor’s office, general room
Board:  
breakfast included in the price; full board - PLN 44, 
including: breakfast - PLN 11, dinner - PLN 20,  
supper - PLN 13, late dinner - PLN 30;  
choice of diet
Additional advantages: 
organisation of local and abroad trips, sleigh  
rides and feasts is provided by the Jaskółka  
Tourist Agency in Krynica-Zdrój

20 m 200 m 200 m 200 m
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SZACHPENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Zieleniewskiego 1
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 27 17
tel. +48 18 471 64 23
pensjonatszach@home.pl
www.pensjonatszach.pl

Number of rooms/price per room:  
suite - 1 / PLN 220-240,  
single rooms - 2 / PLN 85-95,  
double rooms - 6 / PLN 145-160,  
triple rooms - 2 / PLN 200-220,  
four-person rooms - 1 / PLN 230-250

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV,  
fridge and kettle, free wireless Internet access;  
monitored car park

Board: 
breakfast included in the price; dinner - PLN 28,  
late dinner - PLN 30, supper - PLN 15

Additional advantages: 
guests can benefit from sauna, Jacuzzi and gym

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 220-240 PLN, 
1-osobowe - 2 szt. / 85-95 PLN, 
2-osobowe - 6 szt. / 145-160 PLN, 
3-osobowe - 2 szt. / 200-220 PLN, 
4-osobowe - 1 szt. / 230-250 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, lodówką 
i czajnikiem, bezpłatny bezprzewodowy Internet; 
monitorowany parking

Wyżywienie: 
śniadanie w cenie noclegu, obiad - 28 PLN,  
obiadokolacja - 30 PLN, kolacja - 15 PLN

Dodatkowe atuty: 
do dyspozycji gości: sauna, jacuzzi, siłownia

50 m 500 m
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VILLA ŹRÓDŁO

ul. Konfederatów Barskich 10b
33-383 Tylicz

tel. +48 18 473 11 39 
tel. +48 502 343 301
biuro@villazrodlo.pl
www.villazrodlo.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 7 szt. / 120-180 PLN,  
3-osobowe - 7 szt. / 180-240 PLN,  
studio - 2 szt. / 300-400 PLN
Informacje o obiekcie: 
na terenie obiektu znajdują się: jadalnia, przeszklo-
na oranżeria z barem, sala zabaw dla dzieci, sauna 
fińska, gabinet masażu, odkryty basen, brodzik dla 
maluchów, plac zabaw; wszystkie pokoje posiadają 
komfortowe łazienki, kosmetyki hotelowe, suszarki, 
telewizory LCD, radia, czajniki oraz kawę i herbatę, 
lodówki i mini-barki
Wyżywienie:  
śniadanie wliczone w cenę pokoju, obiadokolacja  
- 25 PLN, (15 PLN dziecko); kuchnia oparta na  
nieprzetworzonych naturalnych składnikach
Dodatkowe atuty: 
organizacja ognisk, kuligów, wycieczek dorożkami, 
wycieczek skuterami śnieżnymi, samochodami  
terenowymi, quadami

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 7 / PLN 120-180,  
triple rooms - 7 / PLN 180-240,  
studio - 2 / PLN 300-400
Information about the facility: 
in the facility there are a dining room, a glazed  
orangery with bar, playroom for children, Finnish  
sauna, massage office, outdoor swimming pool,  
paddling pool for children, playground; all rooms 
have comfortable bathroom, hotel cosmetics, hair  
dryer, LCD TV, radio, kettle, as well as coffee, tea, 
fridge and mini-bar
Board:  
breakfast included in the price, late dinner - PLN 25 
(PLN 15 per child); dishes based on unprocessed 
natural ingredients
Additional advantages: 
organisation of bonfires, sleigh rides, horse-drawn 
cab trips, trips in snow scooters, off-road vehicles  
and quads

400 m 200 m 200 m 150 m 6 km 20 m 1 km 20 m 150 m
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WILLA NA STOKUPENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Szkolna 9
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 540 93 19
tel. +48 502 399 377
willa@willanastoku.pl
www.willanastoku.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 200-300, single rooms - 2 /  
PLN 33-60, double rooms - 5 / PLN 66-120,  
triple rooms - 4 / PLN 99-180, four-person rooms  
- 4 / PLN 132-240, studio - 1 / PLN 132-240
Information about the facility: 
every room has bathroom, comfortable beds, TV,  
radio, equipped kitchen at the guests’ disposal  
at every floor; room for skiing equipment, summer-
house, playground for children (sand pit, swings, 
swimming pool with slide, trampoline), playroom  
for children (dry pool, toys), foosball table;  
massages possible
Board:  
breakfasts in the form of a buffet - PLN 15 (children 
up to the age of 10 - PLN 10), late dinners (by por-
tions) - PLN 20 (children up to the age of 10 - PLN 13)
Additional advantages: 
the facility is located 300 m away from the Krynica 
promenade and 400 m from the ‘Henryk’ ski lift

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 200-300 PLN, 1-osobowe -  
2 szt. / 33-60 PLN, 2-osobowe - 5 szt. / 66-120 PLN, 
3-osobowe - 4 szt. / 99-180 PLN, 4-osobowe - 4 szt.  
/ 132-240 PLN, studio - 1 szt. / 132-240 PLN
Informacje o obiekcie: 
każdy pokój posiada własną łazienkę, wygodne łóżka, 
tv, radio, na każdym piętrze znajduje się wyposażona 
kuchnia do dyspozycji gości; pomieszczenie na sprzęt 
narciarski, altana, plac zabaw dla dzieci (piaskownica, 
huśtawki, basen ze zjeżdżalnią, trampolina), pokój 
zabaw dla dzieci (suchy basen, zabawki), piłkarzyki; 
możliwość skorzystania z masażu
Wyżywienie:  
śniadania w formie szwedzkiego stołu - 15 PLN  
(dzieci do 10 lat - 10 PLN), obiadokolacje  
(porcjowane) - 20 PLN (dzieci do 10 lat - 13 PLN) 
Dodatkowe atuty: 
obiekt znajduje się 300 m od krynickiego deptaku 
oraz 400 m od wyciągu narciarskiego „Henryk”

500 m

50 m 1 km 500 m 400 m 20 m 500 m 700 m 700 m



72

KR
YN

IC
A

-Z
D

RÓ
J 

i o
ko

lic
e

ZDROWIE** PENSJONAT
BOARDING HOUSE

ul. Piłsudskiego 16
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 54 22
tel. +48 18 471 54 23

fwp@krynica.com.pl
www.fwp.krynica.com.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 7 szt. / 71-80 PLN, 
2-osobowe - 16 szt. / 132-160 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 198-240 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, radiem, bez-
płatnym Internetem, telefonem, czajnikiem bezprze-
wodowym; obiekt jest wpisany do rejestru ośrodków, 
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne; 
dysponuje: salą do ćwiczeń, salą zabiegową, gabinetem 
pielęgniarsko-lekarskim, salą ogólnego przeznaczenia
Wyżywienie:  
śniadania wliczone w cenę noclegu; całodzienne wy-
żywienie - 44 PLN, w tym śniadanie - 11 PLN, obiad 
- 20 PLN, kolacja - 13 PLN, obiadokolacja - 30 PLN; 
możliwość wyboru diety
Dodatkowe atuty: 
organizacją wycieczek krajowych i zagranicznych,  
kuligów, biesiad zajmuje się Biuro Turystyczne  
„Jaskółka” w Krynicy-Zdroju

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 7 / PLN 71-80,  
double rooms - 16 / PLN 132-160,  
triple rooms - 3 / PLN 198-240
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV, radio,  
free Internet access, telephone and cordless kettle; 
the facility is entered to the register of facilities  
that can house rehabilitation stays; it features  
exercise room, treatment room, nurse’s and  
doctor’s office, general room
Board:  
breakfast included in the price; full board - PLN 44, 
including: breakfast - PLN 11, dinner - PLN 20,  
supper - PLN 13, late dinner - PLN 30;  
choice of diet
Additional advantages: 
organisation of local and abroad trips, sleigh  
rides and feasts is provided by the Jaskółka  
Tourist Agency in Krynica-Zdrój

50 m 100 m 200 m 200 m 200 m 200 m 100 m
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IRENAPENSJONAT
BOARDING HOUSE

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 300-340 PLN, 1-osobowe - 3 szt. /  
80-90 PLN, 2-osobowe - 11 szt. / 120-160 PLN, 3-osobowe 
- 5 szt. / 180-240 PLN, 4-osobowe - 2 szt. / 280-320 PLN, 
studio - 2 szt. / 280-320 PLN
Informacje o obiekcie: 
to kameralny ośrodek (40 miejsc) położony w sercu Uzdrowi-
ska Żegiestów, dysponujący 20 komfortowymi pokojami z ła-
zienką ,TV i balkonem; pokoje wyposażone są w funkcjonalne 
meble, czajnik bezprzewodowy; pensjonat świadczy usługi ho-
telarskie, gastronomiczne, konferencyjne, organizuje imprezy 
plenerowe, integracyjne, okolicznościowe; do dyspozycji gości: 
wypożyczalnia rowerów górskich, kajaków, nart, sanek oraz 
plac zabaw dla dzieci; obiekt położony jest nad rzeką Poprad, 
wśród zieleni, z dala od ruchu ulicznego
Wyżywienie: 
śniadania serwowane w formie szwedzkiego stołu  
są wliczone w cenę noclegu; obiadokolacje - 30 PLN
Dodatkowe atuty: 
w okolicach pensjonatu liczne trasy wycieczkowe  
oraz spływ kajakowy przełomem Popradu

Łopata Polska 26
33-370 Żegiestów-Zdrój
tel. +48 18 443 13 27
tel. +48 502 751 689
recepcja@pensjonat-irena.pl
pensjonat-irena.pl

Number of rooms/price per room:  
apartment - 1 / PLN 300-340, single rooms - 3 / PLN 80-90, 
double rooms - 11 / PLN 120-160, triple rooms - 5 / PLN 
180-240, four-person rooms - 2 / PLN 280-320, studio - 2 / 
PLN 280-320
Information about the facility: 
a cozy facility (40 beds) located in the heart of the Żegiestów 
Spa, offering 20 comfortable rooms with en-suite bathrooms, 
TVs and balconies; the rooms are provided with functional 
furniture and cordless kettles; the pension provides hotel, 
gastronomic and conference services, organizes outdoor 
events, integration and special events; guests have at their 
disposal a mountain bike rental, as well as a kayak, ski and 
sledge rental; there is a playground for children; the facility 
is located by the Poprad River, it is surrounded by greenery 
and distanced from street traffic
Board: 
breakfasts served in the form of a buffet, included in  
the price of accommodation; late dinner - PLN 30
Additional advantages: 
in the vicinity of the pension, there are multiple hiking  
trails and kayaking trips in the Poprad Gorge

3 km 200 m200 m200 m

200 m200 m 10 km100 m10 km30 m 2 km10 km300 m2 km
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KLIMEK****

Złockie 106
33-370 Muszyna

tel. +48 18 471 92 05
recepcja@pensjonatklimek.pl

www.pensjonatklimek.pl

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 1 / PLN 250-300,  
double rooms - 5 / PLN 300-350,  
double rooms lux - 1 / PLN 350-400,  
triple rooms - 1 / PLN 360-450
Information about the facility: 
air-conditioned rooms fitted with radio, safe, satellite 
TV, hair dryers in the bathrooms; the facility houses 
Mini SPA: bio – sauna, ice therapy, shower of sensa-
tions, Strakija restaurant; in addition, in the Klimek 
Hotel (50 m) there are pub, beach football pitch,  
grill spot, playground for children, Aqua Park  
included in the hotel night
Board: 
breakfast included in the price, dinners, suppers,  
late dinners; other meals - à la carte
Additional advantages: 
organisation of events, sleigh and britzka rides,  
hiking and coach trips

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 1 szt. / 250-300 PLN, 
2-osobowe - 5 szt. / 300-350 PLN, 
2-osobowe lux - 1 szt. / 350-400 PLN, 
3-osobowe - 1 szt. / 360-450 PLN
Informacje o obiekcie: 
klimatyzowane pokoje wyposażone w: radio, sejf, 
tv-sat, w łazienkach - suszarki; w obiekcie Mini SPA: 
bio-sauna, terapia lodem, natrysk wrażeń, restauracja 
„Strakija”; ponadto w Hotelu „Klimek” (50 m): pub, 
boisko do piłki plażowej, miejsce do grillowania, 
plac zabaw dla dzieci, Aquapark wliczony w dobę 
hotelową 
Wyżywienie: 
śniadanie w cenie noclegu, obiady, kolacje,  
obiadokolacje; pozostałe posiłki à la carte 
Dodatkowe atuty: 
organizacja: imprez eventowych, białych i zielonych 
kuligów, wycieczek pieszych i autokarowych

50 m
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BOARDING HOUSE
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LEŚNICZÓWKAPENSJONAT
BOARDING HOUSE

Kosarzyska 19
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 41 16
pensjonatlesniczowka@wp.pl
www.lesniczowka.wpiwnicznej.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 1 szt. / 45 PLN, 
2-osobowe - 3 szt. / 90 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 135 PLN, 
studio - 3 szt. / 225 PLN 
ceny do negocjacji, zróżnicowane sezonowo

Informacje o obiekcie: 
w obiekcie: pokoje z tv i łazienkami,  
kawiarnia/restauracja

Wyżywienie:  
do dyspozycji gości bogate menu, śniadania,  
obiady, kolacje, przekąski i desery

Dodatkowe atuty: 
spokojna, miła i domowa atmosfera;  
organizacja: kuligów, imprez biesiadnych,  
wycieczek po górach z przewodnikiem

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 1 / PLN 45,  
double rooms - 3 / PLN 90,  
triple rooms - 3 / PLN 135,  
studio - 3 / PLN 225 
prices are subject to negotiation and vary  
from season to season

Information about the facility: 
the facility features rooms with TV and bathroom,  
and a cafe/restaurant

Board:  
guests can benefit from an extensive menu  
of breakfasts, dinners, suppers, snacks and desserts

Additional advantages: 
peaceful, pleasant and homely atmosphere;  
organisation of sleigh rides, feasts, mountain  
hiking with guide

2,5 km
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WILLA MIRABELKA

ul. Zagrody 24b
33-350 Piwniczna-Zdrój

tel. +48 501 617 514
mirabelka@piwniczna.com

www.mirabelka.com

Number of rooms/price per room: 
double rooms - 4 / PLN 80  
possibility to place an additional bed or child’s cot

Information about the facility: 
free-standing house with large garden situated  
at the Poprad River in the resort zone  
in the Poprad Landscape Park

Board: 
possibility of ordering breakfast and/or late dinner - 
prices to be negotiated

Additional advantages: 
special offer addressed to families with small, even 
very small, children: the parents can use changing 
tables, bottle heaters, cots with adjusted mattress 
height, playpen, high chairs, plastic cutlery and toys, 
and in winter - ski service

Ilość pokoi / cena za pokój: 
2-osobowe - 4 szt. / 80 PLN  
możliwość dostawienia dodatkowego łóżka  
lub łóżeczka dziecięcego

Informacje o obiekcie: 
wolnostojący dom z dużym ogrodem położony  
nad rzeką Poprad w strefie uzdrowiskowej  
na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego

Wyżywienie: 
możliwość zamówienia śniadania i/lub obiadokolacji 
- ceny do negocjacji

Dodatkowe atuty: 
oferta specjalna skierowana do rodzin z małymi,  
a nawet bardzo małymi dziećmi do dyspozycji  
rodziców przewijaki, podgrzewacze do butelek,  
łóżeczka z regulacją wysokości, kojec, wysokie  
krzesełka, plastikowe sztućce i zabawki,  
a w sezonie zimowym - serwis narciarski

300 m300 m3 km3 km
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SANATORIUM ABATON

ul. Cicha 4
33-380 Krynica-Zdrój

tel. +48 18 471 28 32-34
recepcja_abaton@poczta.onet.pl
www.abaton-krynica.com.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 3 / PLN 175,  
single rooms - 3 / PLN 54-71,  
double rooms - 48 / PLN 98-130,  
triple rooms - 3 / PLN 98-195

Information about the facility: 
rooms with and without bathrooms, TV  
in every room; wireless Internet in specially  
designated places; possibility of curative  
treatments in the facility

Board: 
full board (breakfast, dinner and supper) - PLN 40; 
choice of diabetic and light food diet

Additional advantages: 
the sanatorium is situated in the centre  
of Krynica-Zdrój at the flat area without  
strenuous approaches, in the proximity  
of promenade and pump rooms; the facility  
offers an extensive treatment base

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 3 szt. / 175 PLN, 
1-osobowe - 3 szt. / 54-71 PLN, 
2-osobowe - 48 szt. / 98-130 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 98-195 PLN

Informacje o obiekcie: 
pokoje z łazienkami i bez łazienek, w każdym pokoju 
tv; bezprzewodowy Internet w wyznaczonych  
miejscach; możliwość skorzystania z zabiegów  
leczniczych na terenie obiektu

Wyżywienie: 
całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja) - 
40 PLN; możliwość diety: cukrzycowa, lekkostrawna

Dodatkowe atuty: 
sanatorium położone jest w centrum  
Krynicy-Zdroju, na płaskim terenie bez  
uciążliwych podejść, w bliskiej odległości  
od deptaku i pijalni wód; obiekt posiada  
bogatą bazę zabiegową

100 m600 m 100 m100 m
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SANATORIUM UZDROWISKOWE MSW

ul. Nitribitta 4
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 51
rezerwacja@krynica.com.pl
www.sanatorium.krynica.com.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 5 szt. / od 200 PLN, 1-osobowe -  
20 szt. / 90 PLN, 2-osobowe - 90 szt. / 130 PLN
Turnusy rehabilitacyjne pełnopłatne: 
pokój 1-osobowy - 7 dni / 1100 PLN, 14 dni /  
2200 PLN, 21 dni / 6000 PLN, 
pokój 2-osobowy dla 2 osób - 7 dni / 2000 PLN,  
14 dni / 4000 PLN, 21 dni / 6000 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, bezpłatnym 
Internetem; Strefa Odnowy Biologicznej (basen  
rehabilitacyjny, 3 sauny, jacuzzi, chill-out room);  
baza zabiegowa, bilard pool, snooker, parking  
niestrzeżony, kawiarnia
Wyżywienie: 
śniadanie - 13 PLN, obiad - 24 PLN, kolacja - 13 PLN, 
wyżywienie całodzienne - 50 PLN 
Dodatkowe atuty: 
jaskinia solna, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, 
gabinety fitness, solarium

Number of rooms/price per room:  
suites - 5 / from PLN 200,  
single rooms - 20 / PLN 90,  
double rooms - 90 / PLN 130
Rehabilitation stays - full price: 
single room - 7 days / PLN 1100, 14 days / PLN 2200, 
21 days / PLN 6000, 
double room for 2 people - 7 days / PLN 2000,  
14 days / PLN 4000, 21 days / PLN 6000
Information about the facility: 
all rooms with bathroom, satellite TV, free Internet 
access; SPA Zone (rehabilitation pool, 3 saunas,  
Jacuzzi, chill-out room); treatment base, billiards, 
snooker, unmanned car park, cafe
Board: 
breakfast - PLN 13, dinner - PLN 24,  
supper - PLN 13, full board - PLN 50
Additional advantages: 
salt cave, hair-dresser, beauty parlour,  
fitness offices, solarium

1,5 km500 m300 m200 m
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SANATORIUM ENERGETYK

ul. Kiepury 2a
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 55 94

recepcja@energetyk-krynica.com
www.energetyk-krynica.com

Number of rooms/price per room:  
suites - 3 / PLN 200-240,  
single rooms - 2 / PLN 78-120,  
double rooms - 31 / PLN 110-150,  
studio - 1 / PLN 180-210

Information about the facility: 
cosy, family atmosphere (74 beds), all rooms  
with bathroom, TV; in the facility there is  
free wireless Internet access; Health Centre  
(hydrotherapy, physical therapy, kinesitherapy,  
massage office, Nordic Walking)

Board: 
breakfast - PLN 12, dinner - PLN 20, supper - PLN 13, 
late dinner - PLN 30

Additional advantages: 
the offer includes 10 and 14-day packages with treat-
ment under control of a doctor specializing in rehabili-
tation.great location - only 500 m from the promenade 
in the immediate vicinity of the Zdrojowy Park

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 3 szt. / 200-240 PLN, 
1-osobowe - 2 szt. / 78-120 PLN, 
2-osobowe -31 szt. / 110-150 PLN, 
studio - 1 szt. / 180-210 PLN

Informacje o obiekcie: 
kameralna, rodzinna atmosfera (74 miejsca),  
wszystkie pokoje z łazienkami, tv; w całym  
obiekcie bezpłatny bezprzewodowy Internet;  
Centrum Zdrowia (hydroterapia, fizykoterapia,  
kinezyterapia, gabinet masażu, Nordic Walking)

Wyżywienie: 
śniadanie - 12 PLN, obiad - 20 PLN, kolacja - 13 PLN, 
obiadokolacja - 30 PLN

Dodatkowe atuty: 
w ofercie: 10- i 14-dniowe pakiety z zabiegami  
pod kontrolą lekarza specjalisty rehabilitacji;  
świetna lokalizacja - zaledwie 500 m od deptaku, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego

50 m

200 m1 km100 m1 km3 km50 m3 km 60 m
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SANATORIUM NAD KRYNICZANKĄ

ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 13
tel. +48 18 471 28 14
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl
www.nadkryniczanka.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 11 szt. / 80 PLN, 2-osobowe - 50 szt. / 140 
PLN, 3-osobowe - 10 szt. / 180 PLN, 4-osobowe - 2 szt. 
/ 240 PLN, studio (1-osobowe) - 3 szt. / 75 PLN, studio 
(2-osobowe) - 4 szt. / 130 PLN
Informacje o obiekcie: 
sanatorium prowadzi działalność w zakresie lecznic-
twa uzdrowiskowego i rehabilitacji; baza zabiegowa: 
hydroterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy, kriote-
rapia, fizykoterapia, balneoterapia, światłolecznictwo, 
rehabilitacja ruchowa i rehabilitacja indywidualna 
długoterminowa; obiekt jest organizatorem turnusów 
rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON
Wyżywienie:  
możliwość wyboru diety w zależności od schorzenia: 
dieta lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, 
niskokaloryczna, bezglutenowa, dieta przy alergiach 
i każda na miarę potrzeb indywidualnych pacjenta
Dodatkowe atuty: 
organizacja: warsztatów i turnusów rehabilitacyjno-
szkoleniowych, zajęcia z Nordic Walking

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 11 / PLN 80, double rooms - 50 / PLN 
140, triple rooms - 10 / PLN 180, four-person rooms 
- 2 / PLN 240, studio (single) - 3 / PLN 75, studio 
(double) - 4 / PLN 130
Information about the facility: 
the sanatorium operates in the field of resort treat-
ment and rehabilitation; treatment base: hydrothera-
py, kinesitherapy, therapeutic massage, cryotherapy, 
physical therapy, balneotherapy, phototherapy,  
motor rehabilitation and individual long-term  
rehabilitation; the venue organises rehabilitation 
stays co-financed by the Polish Fund for the Rehabili-
tation of the Disabled
Board:  
Possibility of choosing a diet depending on illness: 
light food diet, diabetic diet, high-protein diet,  
low-calorie diet, gluten-free diet
Additional advantages: 
organisation of workshops and rehabilitation  
and training stays, Nordic Walking classes

1 km2 km100 m100 m200 m
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SANATORIUM NOWE ŁAZIENKI MINERALNE

ul. Piłsudskiego 2
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 23 31
tel. +48 18 471 55 22

centralna-rezerwacja@krynica.com.pl
www.uzdrowisko.krynica.com.pl

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 33 / PLN 46-130,  
double rooms - 34 / PLN 50-125,  
triple rooms - 4 / PLN 45-85

Information about the facility: 
rooms have a bathroom and TV;  
the facility is adapted to the needs of the disabled

Board: 
breakfast is included in the price; it is possible  
to buy full board (with a choice of menus)

Additional advantages: 
modern treatment base, organisation  
of tourist events

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 33 szt. / 46-130 PLN, 
2-osobowe - 34 szt. / 50-125 PLN, 
3-osobowe - 4 szt. / 45-88 PLN

Informacje o obiekcie: 
pokoje z łazienkami i tv, obiekt przystosowany  
dla osób niepełnosprawnych

Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie, możliwość wykupienia 
całodziennego wyżywienia (z wyborem diet)

Dodatkowe atuty: 
nowoczesna baza zabiegowa, organizacja  
imprez turystycznych

100 m1,5 km50 m2,5 km100 m100 m
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SANATORIUM NOWY DOM ZDROJOWY

ul. Nowotarskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 15
tel. +48 18 471 55 22
centralna-rezerwacja@krynica.com.pl
www.uzdrowisko.krynica.com.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 5 szt. / 250-350 PLN, 
1-osobowe - 52 szt. / 46-145 PLN, 
2-osobowe - 48 szt. / 46-140 PLN, 
3-osobowe - 8 szt. / 48-95 PLN

Informacje o obiekcie: 
w pokojach radio i tv; w obiekcie nowoczesna  
baza zabiegowa, gabinety masażu klasycznego,  
sauna, solarium, salon fryzjerski i kosmetyczny;  
do dyspozycji gości również biblioteka i czytelnia

Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie, możliwość wykupienia 
całodziennego wyżywienia(z wyborem diet)

Dodatkowe atuty: 
cena pobytu komercyjnego zawiera: wstępne  
badanie lekarskie, opiekę pielęgniarską oraz  
zabiegi o łącznej wartości nie przekraczającej  
10% ceny pobytu łącznie z wyżywieniem

Number of rooms/price per room:  
suites - 5 / PLN 250-350,  
single rooms - 52 / PLN 46-145,  
double rooms - 48 / PLN 46-140,  
triple rooms - 8 / PLN 48-95

Information about the facility: 
rooms have radio and TV; in the facility there is  
modern treatment base, classic massage offices,  
sauna, solarium, hair-dresser and beauty parlour; 
guests can also use a library and a reading room

Board: 
breakfast is included in the price; it is possible  
to buy full board (with a choice of menus)

Additional advantages: 
the price of commercial stay includes preliminary  
doctor’s examination, nurse’s care and treatments 
with the total value not exceeding 10% of the price  
of stay with board included

500 m1 km900 m800 m30 m 500 m1 km1 km
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SANATORIUM PATRIA

ul. Pułaskiego 35
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 11
tel. +48 18 471 55 22

centralna-rezerwacja@krynica.com.pl
www.uzdrowisko.krynica.com.pl 

Number of rooms/price per room:  
suites - 4 / PLN 200-300,  
single rooms - 18 / PLN 50-85,  
double rooms - 17 / PLN 45-95,  
triple rooms - 7 / PLN 45-75

Information about the facility: 
suites, rooms with bathroom and rooms  
with toilets; radio and TV in the rooms;  
there is a lift in the facility

Board: 
breakfast is included in the price; it is possible  
to buy full board (with a choice of menus)

Additional advantages: 
possibility of benefitting from curative treatments, 
doctor’s advice and nurse’s care per day

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 4 szt. / 200-300 PLN, 
1-osobowe - 18 szt. / 50-85 PLN, 
2-osobowe - 17 szt. / 45-95 PLN, 
3-osobowe - 7 szt. / 45-75 PLN

Informacje o obiekcie: 
apartamenty, pokoje z łazienkami i pokoje z wc,  
w pokojach radio i tv; obiekt dysponuje windą

Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie, możliwość wykupienia 
całodziennego wyżywienia (z wyborem diet)

Dodatkowe atuty: 
możliwość korzystania z zabiegów leczniczych,  
porad lekarskich i opieki pielęgniarskiej przez  
całą dobę

100 m2 km20 m2,5 km100 m100 m
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SANATORIUM STARY DOM ZDROJOWY

ul. Nowotarskiego 2
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 18
tel. +48 18 471 55 22
centralna-rezerwacja@krynica.com.pl
www.uzdrowisko.krynica.com.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 200-260 PLN, 
1-osobowe - 18 szt. / 60-150 PLN, 
2-osobowe - 44 szt. / 50-120 PLN, 
3-osobowe - 28 szt. / 45-55 PLN

Informacje o obiekcie: 
część pokoi z łazienkami, w pokojach  
radio i tv; obiekt posiada bogatą  
ofertę zabiegową

Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie, możliwość wykupienia 
całodziennego wyżywienia (z wyborem diet)

Dodatkowe atuty: 
cena pobytu komercyjnego zawiera: wstępną  
wizytę lekarską, kurację pitną, całodobową opiekę 
lekarską i pielęgniarską oraz zabiegi o łącznej  
wartości nie przekraczającej 10% ceny pobytu  
łącznie z wyżywieniem

Number of rooms/price per room:  
suite - 1 / PLN 200-260,  
single rooms - 18 / PLN 60-150,  
double rooms - 44 / PLN 50-120,  
triple rooms - 28 / PLN 45-55

Information about the facility: 
some rooms with bathroom, radio and TV  
in the rooms; the facility offers a broad  
selection of treatments

Board: 
breakfast is included in the price; it is possible  
to buy full board (with a choice of menus)

Additional advantages: 
the price of commercial stay includes preliminary  
doctor’s examination, drinking therapy, all day  
doctor’s and nurse’s care and treatments with  
the total value not exceeding 10% of the price  
of stay with board included

500 m300 m1 km100 m 500 m2,5 km
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SANATORIUM KORONA

ul. Mściwujewskiego 2
33-370 Muszyna

tel. +48 18 477 79 60
tel. +48 533 101 025

biuro@sanatoriumkorona.pl
www.sanatoriumkorona.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 5 / PLN 300,  
single rooms - 17 / PLN 95,  
double rooms - 34 / PLN 170,  
triple rooms - 7 / PLN 240

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, satellite TV, wireless 
Internet access; sauna, Jacuzzi, SPA & Wellness,  
cafe, unguarded car park

Board: 
breakfast included in the price, dinner - PLN 24, 
supper - PLN 14

Additional advantages: 
organisation of bonfires, sleigh rides and trips

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 5 szt. / 300 PLN, 
1-osobowe - 17 szt. / 95 PLN,  
2-osobowe - 34 szt. / 170 PLN,  
3-osobowe - 7 szt. / 240 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, bezprzewo-
dowym Internetem; sauna, jacuzzi, SPA & Wellness, 
kawiarnia, parking niestrzeżony

Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie, obiad - 24 PLN,  
kolacja - 14 PLN

Dodatkowe atuty: 
organizacja: ognisk, kuligów, wycieczek

1 km800 m800 m500 m5 km
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SANATORIUM WIKTOR CECHINI

Łopata Polska 24
33-370 Żegiestów-Zdrój
tel. +48 18 471 72 51
tel. +48 18 471 72 68
rezerwacja@cechini.pl
www.wiktor.cechini.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 7 szt. / 85-130 PLN, 2-osobowe - 61 szt. /  
150-240 PLN, 3-osobowe - 2 szt. / 130-330 PLN
Informacje o obiekcie: 
obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo; 
wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, tv-sat; basen 
rehabilitacyjny, grota solna, siłownia, jacuzzi, sala rekondy-
cyjna, sauna oraz zakład przyrodoleczniczy, w którym wyko-
nywane są zabiegi z zakresu: balneoterapii, peloidoterapii, 
hydroterapii inhalacji i rehabilitacji ruchowej; w lecznictwie 
wykorzystywane są: wody mineralne („Zofia”, „Jan”, „Zuber”, 
„Stanisław” i „Józef”), borowiny, sole; obok ośrodka znajduje 
się trawiaste boisko do piłki siatkowej, nożnej i ręcznej oraz 
ogród idealny do spacerów 
Wyżywienie: 
w cenie pobytu całodzienne wyżywienie z możliwością 
wyboru odpowiedniej diety
Dodatkowe atuty: 
sanatorium położone jest w centralnej części Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego na Łopacie Polskiej; organizacja:  
kuligów, biesiad oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 7 / PLN 85-130, double rooms - 61 /  
PLN 150-240, triple rooms - 2 / PLN 130-330
Information about the facility: 
the facility is adapted to the needs of people with motor  
disability; all rooms with full bathroom, satellite TV; rehabi-
litation swimming pool, salt grotto, gym, Jacuzzi, reconditio-
ning room, sauna and natural treatment division which  
offers treatments in balneotherapy, peloidotherapy, hydro-
therapy, inhalation and motor rehabilitation; the treatment 
makes use of our local mineral springs (named Zofia, Jan, 
Zuber, Stanisław and Józef), peloids and salts; next to the 
facility there is a grass volleyball, football and handball  
pitch, and a garden perfect for walks
Board: 
the price of stay includes full board with the possibility  
of choosing the appropriate diet
Additional advantages: 
the sanatorium is situated in the central part of the Poprad 
Landscape Park at Łopata Polska; organisation of sleigh 
rides, feasts and tourist and scenic trips

12 km3 km

87



88

SĘ
KO

W
A

 i 
ok

ol
ic

e
WAPIENNE OŚRODEK WCZASOWO-LECZNICZY

CENTER FOR HEALTH AND HOLIDAY

38-307 Wapienne 45
tel. +48 18 351 81 63

wapienne@wapienne.pl
www.wapienne.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 3 szt. / 150 PLN, 2-osobowe - 21 szt. / 100 PLN,  
3-osobowe - 3 szt. / 120 PLN, 4-osobowe - 4 szt. / 150 PLN,

Informacje o obiekcie: 
ośrodek składa się z kilku obiektów, w budynkach całorocznych 
- 73 miejsca noclegowe, w domkach „góralskich” 4-5-osobo-
wych czynnych sezonowo - 75 miejsc noclegowych; kameralna, 
rodzinna atmosfera; wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, 
telefonem, Internetem; na terenie ośrodka znajduje się zakład 
przyrodoleczniczy, w którym wykonywane są zabiegi z zakresu: 
mechanoterapii, światłolecznictwa, elektrolecznictwa, kinezyte-
rapii i hydroterapii; w lecznictwie wykorzystywane są średnio 
zmineralizowanie wody siarczkowo-siarkowodorowe („Marta” 
i „Kamila”)

Wyżywienie: 
śniadanie - 10 PLN, obiad - 15 PLN, kolacja - 10 PLN

Dodatkowe atuty: 
uzdrowisko Wapienne położone jest w sercu Grupy Magurskiej 
Beskidu Niskiego u stóp Magury Wątkowskiej w odległości 12 km 
od Gorlic; na terenie ośrodka: pijalnia, jaskinia solna, kompleks 
basenów na wolnym powietrzu, zespół boisk sportowo-rekre-
acyjnych m.in. piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka, wypo-
życzalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego; organizacja turnusów 
rehabilitacyjnych i 7-dniowych pakietów z zabiegami

Number of rooms/price per room:  
suites - 3 / PLN 150, double rooms - 21 / PLN 100, triple rooms -  
3 / PLN 120, four-person rooms - 4 / PLN 150

Information about the facility: 
the facility consists of several year-round buildings (73 beds)  
and highlander-style cottages for 4 – 5 people open seasonally  
(75 beds); cozy, family-like atmosphere; all rooms are provided 
with bathrooms, satellite television, telephone and Internet; 
in the area of the facility, there is a physical therapy centre 
offering treatment in the area of mechanotherapy, light therapy, 
electrotherapy, kinesitherapy and hydrotherapy; treatment uses 
medium-mineralized sulfide and hydrogen sulfite water  
(“Marta” and “Kamila”)

Board: 
breakfast - PLN 10, dinner - PLN 15, supper - PLN 10

Additional advantages: 
“Wapienne” spa is located in the heart of the Magura Group  
of the Beskid Niski Mountains at the foot of Magura Wątkowska,  
at a distance of 12 km from Gorlice; in the area of the facility, 
there is a pump room, a salt cave, a complex of outdoor swim-
ming pools, a complex of sports and recreation pitches – football, 
handball, basketball, volleyball, a sports and recreation equip-
ment rental; the facility organizes rehabilitation stays and 7-day 
treatment packages

16 km 2 km
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BESKID

38-316 Wysowa-Zdrój 97
tel. +48 18 353 20 27
wysowa@uzdrowisko-wysowa.pl
www.uzdrowisko-wysowa.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 236-267, single rooms - 1 / PLN 90-102, 
double rooms - 12 / PLN 138-152, triple rooms - 12 / PLN 
150-177, four-person rooms - 16 / PLN 200-236
Information about the facility: 
the venue offers 128 beds in double, triple and four-bedded 
rooms, as well as suites – all rooms have balconies, en-suite ba-
throoms and TVs; guests are also welcome to use the treatment 
facilities, library, convenience store, internet cafe, a volleyball 
court, campfire site, laundry room and a monitored parking lot
Board: 
breakfast - PLN 9.60, lunch - PLN 14.40, supper - PLN 8.00, 
dinner - PLN 18.40
Additional advantages: 
the venue offers a Haemodialysis and peritoneal dialysis unit 
for up to 7 patients; it organises stays by referral from the 
National Health Fund, rehabilitation stays co-financed by the 
Polish Fund for the Rehabilitation of the Disabled, stays for 
pensioners, treatment stays and holidays; a Water Park is 
located 200m away, treatment at the Spa is boosted thanks  
to mineral waters, such as “Józef”, “Henryk” and “Franciszek”

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 236-267 PLN, 2-osobowe -  
12 szt. / 138-152 PLN, 3-osobowe - 12 szt. / 150-177 PLN, 
4-osobowe - 16 szt. / 200-236 PLN
Informacje o obiekcie: 
obiekt posiada 128 miejsc w pokojach 2, 3 i 4-osobowych 
oraz w apartamentach - wszystkie pokoje z balkonami, 
łazienkami i TV; dodatkowo do dyspozycji gości: baza zabie-
gowa, biblioteka, sklep spożywczo-przemysłowy, kawiaren-
ka internetowa, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko, 
pralnia, parking monitorowany
Wyżywienie: 
śniadanie - 9,60 PLN, obiad - 14,40 PLN, kolacja - 8,00 PLN, 
obiadokolacja - 18,40 PLN
Dodatkowe atuty: 
na terenie obiektu znajduje się 7-stanowiskowy Oddział Hemodia-
lizy i Dializy Otrzewnowej; organizowane są turnusy ze skierowa-
niem z NFZ, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem z PFRON, 
turnusy dla emerytów i rencistów, wczasy lecznicze i wypoczynko-
we; Park Wodny w odległości 200 m; kuracja w uzdrowisku wspo-
magana jest wodami leczniczymi „Józef”, „Henryk” i „Franciszek”

200 m 50 m30 km 100 m

800 m 50 m 50 m 100 m 400 m 100 m

10 km 10 km
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Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 3 szt. / 236-267 PLN, 2-osobowe - 68 szt.  
/ 138-152 PLN, 3-osobowe - 10 szt. / 150-177 PLN,  
4-osobowe - 2 szt. / 200-236 PLN, studio 2+2 - 2 szt.  
/ 220-260 PLN, studio 1+1 - 2 szt. / 150-170 PLN
Informacje o obiekcie: 
obiekt oferuje 188 miejsc noclegowych, wszystkie pokoje z balko-
nami, łazienkami i tv; do dyspozycji gości: baza zabiegowa, basen 
rehabilitacyjno-rekreacyjny z hydromasażami, laboratorium anali-
tyczne, świetlica, sala gimnastyczna, biblioteka, kawiarnia, stół do 
bilardu, stół do ping-ponga, kawiarenka internetowa, wypożyczal-
nia rowerów górskich, taras z grillem, miejsce na ognisko, parking 
monitorowany
Wyżywienie: 
śniadanie - 9,60 PLN, obiad - 14,40 PLN, kolacja - 8,00 PLN, obiado-
kolacja - 18,40 PLN
Dodatkowe atuty: 
na terenie obiektu znajduje się Oddział Diabetologiczny; organizo-
wane są turnusy ze skierowaniem z NFZ, turnusy rehabilitacyjne 
z dofinansowaniem z PFRON, turnusy dla emerytów i rencistów, 
wczasy lecznicze i wypoczynkowe; Park Wodny w odległości 
300 m; kuracja w uzdrowisku wspomagana jest wodami  
leczniczymi „Józef”, „Henryk” i „Franciszek”

Number of rooms/price per room:  
suites - 3 / PLN 236-267, double rooms - 68 / PLN 138-152, triple 
rooms - 10 / PLN 150-177, four-person rooms - 2 / PLN 200-236, 
studio (2+2) - 2 / PLN 220-260, studio (1+1) - 2 / PLN 150-170
Information about the facility: 
the hotel offers 188 places, all rooms have balconies, en-suite  
bathrooms and TVs; guests are welcome to use the treatment  
facilities, rehabilitation and recreation swimming pool with 
hydro-massage, analytical lab, common room, gym, library,  
cafe, pool table, table tennis, internet cafe, mountain bike  
rental service, terrace with a barbecue, campfire place  
and monitored parking
Board: 
breakfast - PLN 9.60, lunch - PLN 14.40, super - PLN 8.00,  
dinner - PLN 18.40
Additional advantages: 
the venue accommodates a Diabetological Unit, offerings stays  
by referral from the National Health Fund, as well as rehabilita-
tion stays co-financed by the Polish Fund for the Rehabilitation  
of the Disabled, stays for pensioners, treatment stays and holi-
days; a Water Park is located 300 m away, treatment at the Spa  
is boosted thanks to mineral waters, such as “Józef”, “Henryk”  
and “Franciszek”

38-316 Wysowa-Zdrój 107
tel. +48 18 353 20 96

wysowa@uzdrowisko-wysowa.pl
www.uzdrowisko-wysowa.pl

500 m 200 m 100 m 100 m 900 m

100 m 10 km 300 m12 km 100 m 30 km

OŚRODEK SANATORYJNY
CENTER FOR HEALTH



91

W
YS

O
W

A
-Z

D
RÓ

J 
i o

ko
lic

e

SANATORIUM GLINIK

38-316 Wysowa-Zdrój 101
tel. +48 18 353 20 24
recepcja@sanatoriumglinik.pl
www.sanatoriumglinik.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 1 / PLN 280, double rooms - 21 / PLN 130-160, triple 
rooms - 12 / PLN 150-195, four-person room - 7 / PLN 200, 
studio - 13 / PLN 210-260
Information about the facility: 
the hotel offers 138 beds, all rooms have en-suite bathrooms,  
a TV, radio, phone, kettle and free Wi-Fi; guests are welcome  
to use the treatment facilities, a rehabilitation swimming pool 
with hydro-massage, IR sauna, cafe, common room, library with 
internet access, roofed campfire area and unattended parking lot
Board: 
breakfast - PLN 13-15, lunch - PLN 15-20, dinner - PLN 14-18
Additional advantages: 
organisation of 14-day rehabilitation stays co-financed by the 
Polish Fund for the Rehabilitation of the Disabled and unsubsi-
dised stays, 3-, 5- and 7-day-long regeneration stays, 7-day-long 
„Healthy spine” stays, stays for Amazons, holidays, Christmas 
stays, conferences and training events; free walking tours with 
a guide and paid bus tours (including trips to Slovakia) are 
organised along with evening parties, campfire evenings and 
sleigh rides

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 1 szt. / 280 PLN, 2-osobowe - 21 szt. /  
130-160 PLN, 3-osobowe - 12 szt. / 150-195 PLN, 4-osobowe  
- 7 szt. / 200 PLN, studio - 13 szt. / 210-260 PLN
Informacje o obiekcie: 
obiekt dysponuje 138 miejscami noclegowymi; wszystkie poko-
je z łazienkami, tv, radiem, telefonem, czajnikiem, bezpłatnym 
dostępem do bezprzewodowego internetu; do dyspozycji gości: 
baza zabiegowa, basen rehabilitacyjny z hydromasażami, sauna 
IR, kawiarnia, świetlica, biblioteka z dostępem do internetu, 
zadaszony plac ogniskowy, parking niestrzeżony
Wyżywienie: 
śniadanie - 14-17 PLN, obiad - 15-20 PLN, kolacja - 16-18 PLN
Dodatkowe atuty: 
organizacja 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych z dofinanso-
waniem ze środków PFRON i pełnopłatnych, 3-, 5- i 7-dniowych 
turnusów regeneracyjnych, 7-dniowych turnusów „Zdrowy krę-
gosłup”, turnusy dla Amazonek, wczasów, pobytów świątecznych, 
konferencji, szkoleń; ponadto organizacja bezpłatnych wycieczek 
pieszych z przewodnikiem po okolicy oraz odpłatnych autokaro-
wych (w tym wycieczek na Słowację), wieczorków, ognisk, kuligów

400 m 600 m

20 km 30 km 100 m 1 km 15 km 300 m
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POKOJE GOŚCINNE W SĄDECKIM BARTNIKU

33-331 Stróże 235
tel. +48 18 414 05 77
tel. +48 18 445 18 82
tel. +48 502 424 240
tel. +48 784 916 326
bartnachata@bartnik.pl
www.bartnik.pl

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 4 / PLN 70-80,  
double rooms - 16 / PLN 120,  
triple rooms - 3 / PLN 170,  
four-person rooms - 1 / PLN 200
Information about the facility: 
all-year round facility adapted to the needs  
of the disabled; it offers 50 beds, all rooms  
have a bathroom, air-conditioning and free  
Internet access
Board: 
the meals are offered by the ‘Bartna Chata’  
restaurant specialising in honey and  
home-made dishes
Additional advantages: 
the farm houses the Beekeeping Open-air Museum; 
organisation of beekeeping workshops, lectures,  
talks and ‘honey’ tastings, horse-drawn cab rides, 
sleigh rides, bonfires, integration meetings etc;  
for children: playground, zoo and trips to the bee yard

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 4 szt. / 70-80 PLN, 
2-osobowe - 16 szt. / 120 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 170 PLN, 
4-osobowe - 1 szt. / 200 PLN
Informacje o obiekcie: 
obiekt całoroczny, przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych; posiada 50 miejsc noclegowych, wszyst-
kie pokoje z łazienkami, klimatyzacją, bezpłatnym 
dostępem do Internetu 
Wyżywienie: 
posiłki oferuje restauracja „Bartna Chata”, specjalizu-
jąca się w potrawach miodowych i domowej kuchni 
Dodatkowe atuty: 
na terenie gospodarstwa znajduje się Skansen 
i Muzeum Pszczelarskie; organizacja: warsztatów 
pszczelarskich, prelekcji, pogadanek i degustacji 
„miodowych”, przejażdżek wozem konnym, kuligów, 
ognisk, spotkań integracyjnych itp.; dla dzieci:  
      plac zabaw, zwierzyniec, wycieczki do pasieki

2 km

2 km 500 m 2 km10 km
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APARTAMENTY WILLA POD ŁOSIEM

ul. Zielona 30
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 792 868 848
tel. +48 18 471 21 00

willapodlosiem@poczta.onet.pl
www.willapodlosiem.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 3 szt. / 120-400 PLN, 
2-osobowe - 2 szt. / 100-160 PLN, 
4-osobowe - 2 szt. / 140-280 PLN
Informacje o obiekcie: 
Willa znajduje się 800 metrów od promenady w Kryni-
cy; obiekt oferuje pokoje i apartamenty z bezpłatnym 
bezprzewodowym dostępem do Internetu; wszystkie 
pokoje i apartamenty mają inny wystrój i każdy z nich 
posiada swoją nazwę, są nowocześnie i stylowo urządzo-
ne, dysponują balkonem lub tarasem oraz telewizorem 
z płaskim ekranem z dostępem do kanałów telewizji 
satelitarnej
Wyżywienie: 
na życzenie gości catering
Dodatkowe atuty: 
za dodatkową opłatą Goście mogą skorzystać z rozma-
itych masaży i zabiegów odnowy biologicznej, na przy-
kład zrelaksować się w saunie lub wannie z hydromasa-
żem i chromoterapią; personel jest do dyspozycji Gości 
przez całą dobę; obiekt zapewnia na miejscu bezpłatny 
parking; na miejscu znajduje się wypożyczalnia rowerów 
i skuterów

Number of rooms/price per room:  
suites - 3 / PLN 120-400, 
double rooms - 2 /PLN 100-160, 
four-person rooms - 2 / PLN 140-280
Information about the facility: 
the villa is located 800 m from the promenade in Kry 
nica; the facility offers rooms and apartments with  
free wireless Internet access; all rooms and apartments 
are uniquely decorated; each of them has its own name 
along with modern and stylish equipment; all rooms 
have balconies or terraces and a flat-screen TVs with 
access to satellite television channels
Board: 
catering at the guests’ request
Additional advantages: 
upon an additional fee, the guests can use various  
massages and biological regeneration treatments,  
e.g. relax in a sauna or a bathtub with water massage  
and chromotherapy; the personnel is at the guests’  
disposal 24 h a day; the facility offers a free of charge 
parking site; there is a bike and scooter rental.

200 m 400 m

2 km500 m100 m800 m400 m1 km400 m
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DAMIS

ul. Pułaskiego 71/1
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 38
tel. +48 18 471 28 37
biuro@krynica.damis.pl
www.krynica.damis.pl

CENTRUM WYPOCZYNKU I REHABILITACJI 
RECREATION AND REHABILITATION CENTRE

Number of rooms/price per room:  
suites - 5 / PLN 212-262,  
single rooms - 7 / PLN 85-95,  
double rooms - 40 / PLN 170-190,  
triple rooms - 27 / PLN 255-285,  
four-person rooms - 6 / PLN 328-368

Information about the facility: 
all rooms with bathroom, satellite TV; guests can  
use swimming pool, gym, treatment base, billiards, 
table tennis, large safe car park, and parlour  
and playground for children

Board: 
breakfast included in the price; additionally,  
it is possible to buy dinners and suppers;  
all meals are served in the form of buffet

Additional advantages: 
the facility invites you for 7-day curative stays  
and rehabilitation stays

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 5 szt. / 212-262 PLN, 
1-osobowe - 7 szt. / 85-95 PLN, 
2-osobowe - 40 szt. / 170-190 PLN, 
3-osobowe - 27 szt. / 255-285 PLN, 
4-osobowe - 6 szt. / 328-368 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv-sat, Internetem; 
do dyspozycji gości: basen, siłownia, baza zabiegowa, 
bilard, tenis stołowy, duży, bezpieczny parking,  
a dla najmłodszych: bawialnia i plac zabaw

Wyżywienie: 
śniadanie w cenie noclegu, dodatkowo możliwość  
wykupienia obiadów i kolacji; wszystkie posiłki  
w formie bufetu szwedzkiego

Dodatkowe atuty: 
ośrodek zaprasza na 7-dniowe pobyty lecznicze  
oraz turnusy rehabilitacyjne

500 m

50 m 10 m 3 km 3 km 500 m2 km 3 km 2 km
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GEOVITA

ul. Leśna 15
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 04 00
krynica@geovita.pl

www.geovita.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 9 szt. / 400 PLN,  
1-osobowe - 19 szt. / 140 PLN,  
2-osobowe - 19 szt. / 240 PLN,  
3-osobowe - 15 szt. / 300 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, tv kablową,  
radiem, telefonem, lodówką, Internetem  
bezprzewodowym; pokoje do III pietra  
z balkonami; w obiekcie: Instytut SPA&Wellness, 
gabinet masażu, basen, sauna, sala fitness
Wyżywienie: 
śniadanie w cenie noclegu, obiad - 30 PLN,  
obiadokolacja - 35 PLN, kolacja - 20 PLN,  
sala restauracyjna na 90 miejsc
Dodatkowe atuty: 
organizacja imprez integracyjnych, wycieczek,  
ognisk i kuligów

Number of rooms/price per room:  
suites - 9 / PLN 400,  
single rooms - 19 / PLN 140,  
double rooms - 19 / PLN 240,  
triple rooms - 15 / PLN 300
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, cable TV, radio,  
telephone, fridge, wireless Internet access;  
room up to the 3rd floor have balcony; in the facility 
there is a SPA & Wellness Institute, massage office, 
swimming pool, sauna and fitness room
Board: 
breakfast included in the price; dinner - PLN 30,  
late dinner - PLN 35, supper - PLN 20, restaurant 
room can accommodate up to 90 seats
Additional advantages: 
organisation of integration events, trips,  
bonfires and sleigh rides

800 m 3 km 3 km 3 km 10 m

CENTRUM ZDROWIA, URODY I REKREACJI 
CENTER FOR HEALTH, BEAUTY AND RECREATION
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WILLA LUBICZ

ul. Tysiąclecia 23
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 795 457 693
apartamenty@krynicalubicz.pl
www.krynicalubicz.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 4 / PLN 120-350

Information about the facility: 
the villa has 4 double-room suites for 4-6 people,  
each with a bathroom, kitchenette and a balcony  
with two deck-chairs and a table; the ground  
floor apartment has a fireplace and is adapted  
to the needs of the disabled

Board: 
every suite has a kitchen annexe fitted with  
equipment and tableware for 6 people

Additional advantages: 
each suite has cable TV, Wi-Fi and a safe; guests  
are welcome to use the gazebo with a barbecue,  
playgrounds, laundry room and a parking space  
within the fenced property; the villa is located  
1 km away from Krynica’s central pedestrian precinct

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 4 szt. / 120-350 PLN

Informacje o obiekcie: 
willa posiada 4 apartamenty dwupokojowe  
dla 4-6 osób, każdy z łazienką, aneksem kuchennym, 
balkonem z dwoma leżakami i stolikiem; apartament 
na parterze posiada kominek i przystosowany  
jest dla osób niepełnosprawnych

Wyżywienie: 
każdy apartament posiada aneks kuchenny  
wyposażony w sprzęt i zastawę stołową na 6 osób

Dodatkowe atuty: 
każdy z apartamentów posiada tv kablową,  
wi-fi oraz sejf; do dyspozycji gości: altanka  
z grillem, plac zabaw dla dzieci, pralnia oraz  
miejsce parkingowe na zamykanej posesji;  
willa znajduje się 1 km od krynickiego deptaku

250 m 200 m 2 km 50 m 400 m 400 m 700 m400 m 450 m
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WILLA MIRAROSA

ul. Jastrzębia 4
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 21 56
tel. +48 795 155 766

recepcja@mirarosa-krynica.pl
www.mirarosa-krynica.pl
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Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 3 szt. / 60-130 PLN, 
3-osobowe - 2 szt. / 80-175 PLN, 
4-osobowe - 1 szt. / 120-200 PLN

Informacje o obiekcie: 
willa znajduje się na cichej, ślepej uliczce blisko  
centrum i licznych atrakcji Krynicy-Zdroju;  
w obiekcie wygodne pokoje z łazienkami,  
bezprzewodowym Internetem, tv i czajnikiem  
elektrycznym; ponadto do dyspozycji gości:  
własny parking, ogólnodostępna kuchnia  
i miejsce do grillowania

Wyżywienie: 
willa nie zapewnia wyżywienia

Dodatkowe atuty: 
miła i kameralna atmosfera, pomoc w zaplanowaniu 
i zorganizowaniu zwiedzania Krynicy-Zdroju oraz 
okolicy; pomoc w zorganizowaniu kuligów  
i wycieczek

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 3 / PLN 60-130,  
triple rooms - 2 / PLN 80-175, 
four-person rooms - 1 / PLN 120-200

Information about the facility: 
the villa is located in a quiet cul-de-sac near  
the town centre, close to numerous tourist  
attractions in Krynica-Zdrój; it offers comfortable 
rooms with bathrooms, Wi-Fi, TV and kettle;  
guests are also welcome to use the property’s  
parking lot, generally-accessible kitchen  
and barbecue area

Board: 
none offered

Additional advantages: 
nice intimate atmosphere, assistance in planning  
and organising a tour of Krynica-Zdrój and  
the surrounding area, assistance in organising  
sleigh rides and trips

600 m 400 m 1 km 700 m 500 m 500 m 500 m

500 m 1 km 800 m 500 m 600 m 5 km 150 m 1,5 km 100 m 500 m
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WILLA U MARTY

ul. Pułaskiego 6a
33-383 Tylicz
tel. +48 18 473 13 71
tel. +48 500 285 573
mamiejski@vp.pl
www.willaumarty.com.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 2 szt. / od 55 PLN,  
2-osobowe - 4 szt. / od 100 PLN,  
3-osobowe - 6 szt. / od 120 PLN
Informacje o obiekcie: 
obiekt dysponuje windą, która ułatwi pobyt osobom 
starszym i rodzinom z małymi dziećmi; przestronne, 
komfortowe pokoje wyposażone są w: bardzo  
wygodne łóżka, wysokiej klasy meble drewniane,  
tv-sat, czajnik bezprzewodowy, Internet Wi-Fi,  
lodówkę, toaletkę z lustrem, przestronną łazienkę
Wyżywienie:  
śniadanie - 15 PLN, obiadokolacja - 25 PLN,  
kolacja - 15 PLN
Dodatkowe atuty: 
kącik zabaw dla dzieci, piaskownice, huśtawki,  
zjeżdżalnie oraz mata do masażu limfatycznego,  
masaż VibroMax, masaż i wygrzewanie rąk  
z wykorzystaniem kamieni z Morza Martwego,  
        na życzenie: manicure, pedicure, maseczki

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 2 / from PLN 55,  
double rooms - 4 / from PLN 10,  
triple rooms - 6 / from PLN 120 
Information about the facility: 
the facility has a lift that will make the stay more 
convenient for the elderly and families with small 
children; spacious comfortable rooms are fitted with 
very comfortable beds, high-class wooden furniture, 
satellite TV, cordless kettle, Wi-Fi, fridge, dressing 
table with mirror and spacious bathroom
Board:  
breakfast - PLN 15, late dinner - PLN 25,  
supper - PLN 15
Additional advantages: 
play corner for children, sand pits, swings, slides  
and mat for lymphatic massage, VibroMax massage, 
hand massage and heating with the use of the Dead 
Sea stones; at the guests’ request: manicure,  
pedicure, masks

200 m 5 km 200 m 500 m

300 m 350 m 5 km 250 m 200 m 200 m 300 m 5 km 5 km 5 km 2 km
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WILLA ZDRÓJ

ul. Słotwińska 13
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 604 815 156

willazdroj@op.pl
www.willazdroj.krynica.com.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 1 szt. / 100-250 PLN, 
2-osobowe - 5 szt. / 60-120 PLN, 
4-osobowe - 2 szt. / 100-200 PLN, 
dostawka / od 20-40 PLN
Informacje o obiekcie: 
przestronne komfortowe pokoje z telewizją  
oraz bezpłatnym dostępem do Internetu
Wyżywienie: 
w sezonie zimowym - śniadanie, obiad, kolacja  
- 40 PLN, latem - wyżywienie we własnym zakresie; 
w budunku dostępny są dla gości aneks kuchenny
Dodatkowe atuty: 
obiekt posiada dogodny dojazd, miejsca parkingowe 
i najlepsze miejsca noclegowe dla narciarzy;  
odległość od kompleksu wyciągów narciarskich  
to jedynie 400 m; w najbliższym sąsiedztwie jest  
bar i liczne stołówki z pysznym domowym jedzeniem; 
w pobliżu znajduje się również Park Słotwiński  
z placem zabaw; do centrum miasta można dojść 
spacerem w 15 minut

Number of rooms/price per room:  
suites - 1 / PLN 100-250,  
double rooms - 5 / PLN 60-120,  
four-person rooms - 2 / PLN 100-200,  
extra bed / from PLN 20-40

Information about the facility: 
spacious rooms with TV and free Internet access

Board: 
in winter season: breakfast, dinner and supper: PLN 
40; in summer: own board; the guests have at their 
disposal a kitchenette in the building.

Additional advantages: 
the facility is conveniently located; it offers parking 
spaces and best accommodation for skiers; distance 
from the complex of ski lifts is only 400 m; in the 
nearest vicinity, there is a bar and various canteens 
offering delicious home-made meals; in the vicinity, 
there is also the Słowiński Park with a playground; 
it is possible to reach the city centre during  
a 15-minute walk

800 m400 m

1 km1,5 km 10 km 400 m 10 km 400 m400 m 2 km 400 m400 m2 km400 m
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ul. Reymonta 24
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 512 467 105
recepcja@zamekpodbrzozami.pl
www.zamekpodbrzozami.pl

Number of rooms/price per room:  
four-person suites - 4 / PLN 199

Information about the facility: 
the Pod Brzozami Castle is an original residence  
situated in the picturesque Czarny Potok valley  
in Krynica-Zdrój, the Pearl of Polish Resorts;  
the facility offers comfortable stay in original  
interiors modelled after fairytale castle

Board: 
breakfast in the form of buffet included  
in the price

Additional advantages: 
unusual and sophisticated interior decoration,  
original interiors

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty 2-osobowe - 4 szt. / 199 PLN

Informacje o obiekcie: 
„Zamek Pod Brzozami” to oryginalna rezydencja  
położona w malowniczej dolinie Czarnego Potoku  
w Perle Polskich Uzdrowisk - Krynicy-Zdroju;  
obiekt oferuje komfortowy pobyt w oryginalnych 
wnętrzach stylizowanych na bajkowy zamek

Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadania w formie  
szwedzkiego stołu

Dodatkowe atuty: 
nietypowy i wysmakowany wystrój,  
oryginalne wnętrza
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ARKADIA POKOJE GOŚCINNE

GUEST ROOMS

Nowa Wieś 155
33-336 Łabowa

tel. +48 18 477 71 64
biuro@noclegi-arkadia.pl
www.noclegi-arkadia.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 160 PLN, 
2-osobowe - 3 szt. / 95 PLN, 
3-osobowe - 1 szt. / 115 PLN, 
4-osobowe - 2 szt. / 180-210 PLN, 
studio - 1 szt. / 200 PLN

Informacje o obiekcie: 
przestronne pokoje z telewizją oraz bezpłatnym 
dostępem do Internetu; bezpłatny parking

Wyżywienie: 
kuchnia serwuje dania kuchni polskiej  
w porze lunchu i kolacji 

Dodatkowe atuty: 
obiekt położony jest przy drodze krajowej nr 75  
między Nowym Sączem i granicą ze Słowacją

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 160,  
double rooms - 3 / PLN 95,  
triple rooms - 1 / PLN 115,  
four-person rooms - 2 / PLN 180-210,  
studio - 1 / PLN 200

Information about the facility: 
spacious rooms with TV and free Internet access;  
free car park

Board: 
the kitchen serves Polish dishes at lunch  
and dinner time

Additional advantages: 
the facility is situated at the national road No. 75 
between Nowy Sącz and Slovakian border
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POKOJE GOŚCINNE W PASIECE BARĆ

Kamianna 17
33-336 Łabowa
tel. +48 18 474 16 32
barc@kamianna.pl
www.kamianna.pl

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 3 / PLN 74-80,  
triple rooms - 2 / PLN 111-120

Information about the facility: 
all rooms with bathroom and balcony, satellite TV, 
telephone and cordless kettle; at the facility there 
operates ‘Miodowa kawiarenka’ (‘Honey Cafe’)

Board: 
breakfast - PLN 13, dinner - PLN 15-25,  
supper - PLN 14

Additional advantages: 
organisation of sleigh rides, grills, local trips and walks  
in the bee yard with the possibility of observing the work 
and life of bees; at the facility there operates a little shop 
with beekeeping products, beehive open-air museum 
and a museum presenting the history of beekeeping in 
Poland; you can also visit the beekeeping workshops  
and learn about the beekeeper’s work; another curiosity 
is the collection of headgear gathered by the Landlord

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 3 szt. / 74-80 PLN, 
3-osobowe - 2 szt. / 111-120 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami i balkonem, tv-sat,  
telefonem i czajnikiem bezprzewodowym;  
przy obiekcie „Miodowa kawiarenka”

Wyżywienie: 
śniadanie 13 PLN, obiad - 15-25 PLN, kolacja - 14 PLN

Dodatkowe atuty: 
organizacja kuligów, grillowania, wycieczek  
po okolicy, oraz spacerów po pasiece, z możliwością 
obserwowania pracy i życia pszczół; przy obiekcie 
działa sklepik z produktami pszczelimi, skansen  
uli i muzeum prezentujące historię bartnictwa  
w Polsce; można też zwiedzić pracownie pasieczne  
i zapoznać się z pracą pszczelarza; ciekawostką  
jest pokaźna kolekcja nakryć głowy, którą zgromadził  
       Gospodarz

200 m200 m
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BACÓWKA PTTK NAD WIERCHOMLĄ

33-370 Muszyna
tel. +48 502 458 518

wierchomla.pttk@gmail.com
www.wierchomla.pttk.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 2 szt. / 70 PLN, 3-osobowe - 2 szt. /  
90 PLN, 4-osobowe - 4 szt. / 120 PLN, 6-osobowy seg-
ment 2-pok. z łazienką - 2 szt. / 300 PLN
Informacje o obiekcie: 
w schronisku pokoje ze wspólnym węzłem sanitarnym 
(dla gości schroniska oddzielne łazienki, pralnia, su-
szarnia), jadalnia, kominek, taras widokowy zadaszony, 
weranda; do dyspozycji gości: sauna fińska, plac zabaw, 
miejsce na ognisko, podstawowy serwis MTB, narciarski; 
w „Fińskim Domku” dwa segmenty z łazienkami, komin-
kiem lub kuchnią; wypożyczalnia rakiet śnieżnych
Wyżywienie:  
domowa kuchnia, potrawy przyrządzane na miejscu, 
wyroby regionalne; całodzienne wyżywienie - 45 PLN
Dodatkowe atuty: 
organizacja: imprez integracyjnych, okolicznościowych, 
obozów, warsztatów tematycznych, ognisk, kuligów; w schro-
nisku odbywają się koncerty, wieczory poezji, plenery foto-
graficzne i plastyczne; pakiety dla rowerzystów i narciarzy 
oraz „Maluchom na tak” dla aktywnych rodziców z dziećmi

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 2 / PLN 70, triple rooms - 2 / PLN 90,  
four-person rooms - 4 / PLN 120, 6-person double  
segment with bathroom - 2 / PLN 300
Information about the facility: 
the shelter offers rooms with common bathroom facili-
ties (separate bathrooms, laundry room and drying room 
for the shelter’s guests), dining room, fireplace, roofed 
scenic terrace, veranda; guests can use Finnish sauna, 
playground, bonfire spot, basic MTB and ski service;  
two segments with bathrooms, fireplace or kitchen  
in the ‘Finnish House’; snowshoe rental
Board:  
home-made dishes, dishes prepared on the spot,  
regional products; full board - PLN 45
Additional advantages: 
organisation of integration and special events, camps, 
thematic workshops, bonfires, sleigh rides; the shelter 
holds concerts, poetry nights, photographic and plastic 
locations; packages for cyclists and skiers and the “Yes to 
the Little Ones” package for active families with children

5 km 5 km 5 km 5 km 5 km

5 km10 km5 km6 km5 km 5 km 1,7 km 6 km 5 km
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GEOVITACENTRUM ZDROWIA I REKREACJI 
CENTRE FOR HEALTH AND RECREATION

Złockie 80
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 43 04
zlockie@geovita.pl
www.geovita.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty 2-3-osobowe - 3 szt. / od 300 PLN, 1-osobowe - 
24 szt. / od 75 PLN, 2-osobowe - 19 szt. / od 150 PLN,  
studio 2-4-osobowe - 9 szt. / od 220 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę z natryskiem, ręczniki, 
płaszcz kąpielowy, tv i telefon, leżakami i widokiem na wzgórza; 
do dyspozycji gości: sala kominkowa, chata grillowa, cztery sale 
konferencyjne (80, 2 x 60, 20 miejsc z możliwością połączenia) 
oraz baza odnowy biologicznej: hydroterapia, fizykoterapia, lase-
roterapia, aerozoloterapia, termoterapia, kinezyterapia i masaże 
lecznicze; ponadto: kryty basen z whirpoolem, sauna, dwa korty 
tenisowe, boisko do siatkówki i koszykówki, bilard, tenis stoło-
wy, ogród z placem zabaw dla dzieci i sala zabaw dla dzieci
Wyżywienie:  
śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiady i kolacje  
serwowane, możliwość wyboru diet: wegetariańskiej,  
niskokalorycznej, bezglutenowej, wątrobowej, żołądkowej 
lub cukrzycowej, owocowo-warzywnej, oczyszczającej
Dodatkowe atuty: 
ośrodek położony jest przepięknym zakątku Beskidu Są-
deckiego, na skraju uzdrowiskowej miejscowości Muszyna-
Złockie, w sąsiedztwie szlaków turystycznych i kompleksu 
narciarskiego

Number of rooms/price per room:  
suites (2-3 people) - 3 / from PLN 300, single room - 24 / 
from PLN 75, double room - 19 / from PLN 150, studio  
(2-4 people) - 9 / from PLN 220
Information about the facility: 
all rooms are equipped with a bathroom with a shower, a bath-
robe, TV and phone and deck-chairs, and they offer a splendid 
view of the hills; guests are welcome to use: the fireplace 
room, the barbecue hut, four conference rooms (with 80,  
2x60 and 20 seats, which can be easily joined together),  
as well as SPA treatment facilities: hydrotherapy, physical 
therapy, laser therapy, aerosol therapy, thermal therapy, 
kinetic therapy and treatment massages, as well as an indoor 
swimming pool with a whirlpool, a sauna, two tennis courts, 
a volleyball and basketball court, pool table, table tennis, a gar-
den with children’s playground and a playroom for children
Board:  
buffet breakfast, served lunches and dinners, diets to choose 
from: vegetarian, low-calorie, gluten-free, liver, stomach, 
diabetic, fruit and vegetable as well as a cleansing diet
Additional advantages: 
the hotel is located in a picturesque area of Beskid Sądecki, 
on the outskirts of Muszyna-Zlockie resort, near tourist 
routes and a ski resort

1 km2 km2,5 km200 m100 m3 km2 km
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WILLA TRELA

Aleja Zdrojowa 24
33-370 Muszyna

tel. +48 18 471 87 07
recepcja@willatrela.pl

www.willatrela.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 300-340 PLN,  
1-osobowe - 2 szt. / 85-75 PLN,  
2-osobowe - 7 szt. / 150-170 PLN,  
studio - 2 szt. / 240-260 PLN
Informacje o obiekcie: 
komfortowe klimatyczne pokoje z łazienkami, wy-
posażone dodatkowo w sejf, telefon; ponadto: sauna 
i gabinet masażu; obiekt położony na obrzeżach Parku 
Zdrojowego; nieopodal: kompleks basenów, korty teni-
sowe, sztuczne lodowisko (latem Skate Park), ogrody 
sensoryczne (słuchowy, zapachowy, smakowy)
Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadania w formie bufetu, obiadoko-
lacja - 30 PLN, kolacja - 30 PLN, całodzienne wyżywie-
nie - 60 PLN
Dodatkowe atuty: 
organizacja wycieczek: Słowacja - Słowacki Raj, Aqu-
acity Poprad, Stara Lubovla, Bardejov, Jaskinia Bielska 
- Szczyrbskie Jezioro, Węgry - Miskolc Tapolca Termy 
w Jaskiniach, Budapeszt - rejs po Dunaju

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 300-340,  
single rooms - 2 / PLN 85-75,  
double rooms - 7 / PLN 150-170,  
studio - 2 / PLN 240-260
Information about the facility: 
comfortable cosy rooms with bathroom, additionally 
fitted with safe and telephone; in addition: sauna  
and massage office; the facility is situated at the  
outskirts of Zdrojowy Park; in the vicinity there  
are: swimming pool complex, tennis courts,  
artificial ice rink (Skate Park in the summer),  
sensory (hear, smell and taste) gardens
Board: 
breakfast in the form of buffet included in the price, late 
dinner - PLN 30, supper - PLN 30, full board - PLN 60
Additional advantages: 
organisation of trips: Slovakia – Slovakian Paradise, 
Aqua City Poprad, Stara Lubovna, Bardejov, Bielska 
Cave – Szczyrbskie Lake, Hungary – Miskolc Tapolca 
Therms in Caves, Budapest – Danube cruise

500 m 1,5 km 6 km 2 km3 km 2 km

2 km
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DOM TURYSTY PTTK

ul. Nadbrzeżna 40
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 441 50 12
www.domturystypttk.emeteor.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 1 / PLN 125,  
double rooms - 9 / PLN 80-95,  
triple rooms - 5 / PLN 90-130,  
four-person rooms - 6 / PLN 170

Information about the facility: 
rooms with bathroom, adapted to the needs  
of the disabled, fenced area with car park

Board: 
full board (breakfast, dinner, supper)

Additional advantages: 
camp site, bonfire spot, playground, sports hall  
next to the building, indoor swimming pool,  
tennis courts, artificial ice rink in the winter

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 125 PLN, 
2-osobowe - 9 szt. / 80-95 PLN, 
3-osobowe - 5 szt. / 90-130 PLN, 
4-osobowe - 6 szt. / 170 PLN

Informacje o obiekcie: 
pokoje z łazienkami, udogodnienia dla  
niepełnosprawnych, ogrodzony teren z parkingiem

Wyżywienie: 
pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje)

Dodatkowe atuty: 
camping, miejsce na ognisko, plac zabaw,  
obok budynku hala sportowa, kryty basen,  
korty tenisowe, zimą sztuczne lodowisko

1 km 2 km 50 m 50 m 50 m2 km
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HARMONICA STUDIO

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 2 szt. / 99 PLN, 
3-osobowe - 3szt. / 139 PLN, 
4-osobowe - 1szt. / 179 PLN
Informacje o obiekcie: 
w obiekcie bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi,  
bezpłatny parking strzeżony
Wyżywienie: 
za dodatkową opłatą możliwość zamówienia  
śniadania, obiadu i kolacji; cena za posiłek  
dla 1 osoby - 20 PLN; możliwość zamawiania  
dań z karty
Dodatkowe atuty: 
w pobliżu: kręgielnia „Atom” (w niej również:  
bilard, piłkarzyki i inne gry); organizacja szkoleń  
dla grup 10-15 osobowych; możliwość  
wykorzystania sal do projekcji filmów z projektora 
multimedialnego; doskonała lokalizacja obiektu  
- centrum miasta

ul. Kunegundy 7
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 44 88 0 88
tel. +48 501 266 888

biuro@harmonicastudio.pl
www.harmonicastudio.pl

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 2 / PLN 99,  
triple rooms - 3 / PLN 139,  
four-person rooms - 1 / PLN 179
Information about the facility: 
in the facility, there is a free of charge access  
to Wi-Fi and a free guarded parking site
Board: 
upon additional charge, there is a possibility  
of ordering breakfast, dinner and supper; price  
per meal per person - PLN 20; possibility of making 
a’la carte orders
Additional advantages: 
in the vicinity: “Atom” bowling alley (also with  
billiards, table football and other games); organiza-
tion of training sessions for 10-15 person groups; 
possibility of using the rooms for showing films 
on the multimedia projector; excellent location 
of the facility - in the city centre
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HOTELIK ROBSON - RANCHO TENISOWE

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty 1-osobowe - 2 szt. / 110 PLN*, 
apartamenty 2-osobowe - 3 szt. / 140 PLN*, 
apartamenty 3-osobowe - 3 szt. / 180 PLN*, 
ceny do negocjacji
Informacje o obiekcie: 
obiekt przeznaczony dla osób, które poznały już tajniki 
gry w tenisa, jak i dla tych, którzy dopiero odkrywają tę 
dyscyplinę sportu; przy rancho znajdują się trzy oświe-
tlone korty tenisowe; regulacja siatki przy korcie pozwala 
szybko przemianować kort tenisowy na boisko do siat-
kówki; ponadto w obiekcie: wypożyczalnia rakiet, szatnie, 
zaplecze sanitarne, możliwość rezerwacji telefonicznej 
kortu; dodatkowo: stół do ping-ponga, tram-bam-buła, 
rowery z akumulatorkiem
Wyżywienie: 
śniadanie w cenie noclegu; przy rancho znajduje się  
zadaszona, drewniana grillownia z mini barem,  
mieszcząca 20-osobową grupę
Dodatkowe atuty: 
każda łazienka w pokojach wyposażona w kabinę  
prysznicową z funkcją sauny parowej

Number of rooms/price per room:  
single suites - 2 / PLN 110*, 
double suites - 3 / PLN 140*, 
triple suites - 3 / PLN 180*, 
prices can be negotiated
Information about the facility: 
the facility is perfect for both those who have learnt 
to play tennis and those who have just discovered this 
sports discipline; at the ranch there are three artificially 
lit tennis courts; the net adjustment at the court allows 
you to quickly turn a tennis court into a volleyball court; 
additionally the facility houses racquet rental, changing 
rooms, bathroom facilities, phone booking of the court 
possible; we also offer table tennis, table football, and 
bicycles with batteries
Board: 
breakfast included in the price; at the ranch there  
is a roofed wooden grill house with mini-bar housing 
a group of 20 people
Additional advantages: 
each bathroom in the rooms is fitted with a shower  
cabin with a steam sauna function

Jamnica 9
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 447 02 24
tel. +48 502 944 516
ranchotenisowe@gmail.com
ranchorr@wp.pl
www.ranchotenisowe.pl
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PANORAMA

100 m

POKOJE GOŚCINNE
GUEST ROOMS

ul. Romanowskiego 6
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 443 75 15
tel. +48 602 465 088

nspanorama@onet.pl
www.restauracjapanorama.pl

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 2 / PLN 160, double rooms - 16 /  
PLN 200, triple rooms -3 / PLN 250

Information about the facility: 
all rooms are air-conditioned with en-suite bathro-
oms (bathrooms are provided with hair dryers);  
there is satellite television and wireless Internet  
access; the facility has four separate conference  
rooms which can seat between 20 and 300 people; 
the price of accommodation includes the possibility  
of parking vehicles at a monitored parking site

Board: 
breakfast is included in the price of the accommodation; the 
restaurant offers traditional Polish cuisine and game dishes

Additional advantages: 
the facility is located in the centre of Nowy Sącz; the windows 
of the restaurant offer a picturesque view onto the surroun-
ding mountains of the Beskid Niski Mountains and the Dunajec 
River; there is a possibility of organizing conferences, pre-gra-
duation balls, wedding receptions and other family events

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 2 szt. / 160 PLN, 2-osobowe - 16 szt. / 
200 PLN, 3-osobowe - 3 szt. / 250 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje klimatyzowane, z łazienkami (w ła-
zienkach suszarki do włosów), telewizją satelitarną 
i bezprzewodowym dostępem do internetu; w obiek-
cie cztery oddzielne sale konferencyjne mogące 
pomieścić od 20 do 300 osób; cena noclegu obejmuje 
postój samochodu na monitorowanym zamykanym 
parkingu

Wyżywienie: 
śniadanie wliczone w cenę noclegu; restauracja  
oferuje potrawy kuchni staropolskiej oraz dziczyznę

Dodatkowe atuty: 
obiekt położony w centrum miasta Nowego Sącza; 
z okien restauracji roztacza się malowniczy widok 
na otaczające góry Beskidu Niskiego oraz rzekę  
Dunajec; możliwość organizacji konferencji, studnió-
wek, wesel czy innych uroczystości rodzinnych

50 m

70 m
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POKOJE GOŚCINNE W MIASTECZKU GALICYJSKIM

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 2 szt. / 140,40 PLN, 
3-osobowe - 2 szt. / 172,80 PLN 
pełna oferta bazy noclegowej w Miasteczku Galicyjskim 
z pokojami pozostającymi w dyspozycji Najemcy Karczmy 
Galicyjskiej w ilości 52 miejsc noclegowych
Informacje o obiekcie: 
pokoje z łazienkami, tv, bezpłatny Internet, parking  
strzeżony, sale konferencyjne
Wyżywienie: 
w Miasteczku Galicyjskim „Karczma Galicyjska”  
serwuje potrawy tradycyjnej kuchni regionalnej
Dodatkowe atuty: 
możliwość zwiedzania Miasteczka Galicyjskiego i Są-
deckiego Parku Etnograficznego oraz innych oddziałów 
Muzeum; możliwość skorzystania z sezonowej oferty 
Muzeum; organizacja: imprez plenerowych, koncertów, 
konferencji, wystaw oraz innych wydarzeń artystycz-
nych; możliwość zorganizowania prywatnych i zakłado-
wych imprez plenerowych; dodatkową atrakcję stanowi 
możliwość nabycia oryginalnych pamiątek oraz produk-
tów regionalnych

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 2 / PLN 140.40,  
triple rooms - 2 / PLN 172.80 
full offer of accommodation base in the Galician Town  
with rooms at the disposal of the Galician Inn leaseholder 
with 52 beds
Information about the facility: 
rooms with bathroom, TV, free Internet access,  
guarded car park, conference rooms
Board: 
in the Galician Town the ‘Galician Inn’ services  
traditional regional dishes
Additional advantages: 
possibility of visiting the Galician Town and Sącz 
Ethnographic Park and other branches of the Museum; 
possibility of benefitting from the seasonal offer  
of the Museum; organisation of open-air events,  
concerts, conferences, exhibitions and other artistic 
events; possibility of organisation of private and  
company open-air events; additional attraction is  
the possibility of buying original souvenirs and  
regional products

ul. Lwowska 226
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 444 35 70
tel. +48 18 444 35 71
miasteczko@muzeum.sacz.pl
www.muzeum.sacz.pl

4 km2 km
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DOMEK W GÓRACH

ul. Sobieskiego 12
33-350 Piwniczna-Zdrój 

tel. +48 663 763 986
urszulas07@poczta.onet.pl

www.domekwgorach.turystyka.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 1 szt. / 60 PLN,  
4-osobowe - 2 szt. / 120 PLN

Informacje o obiekcie: 
do wynajęcia cały domek z dziesięcioma miejscami 
noclegowymi, dwoma łazienkami i aneksem  
kuchennym

Wyżywienie:  
wyżywienie we własnym zakresie; w pobliżu  
znajdują się restauracje, pizzeria oraz puby

Dodatkowe atuty: 
latem malownicze krajobrazy gór zachęcają do 
wędrówek po szlakach turystycznych i rowerowych; 
w okolicy znajdują się liczne źródła wód mineralnych, 
spływ łodziami, kajakami, ośrodki jazdy konnej;  
zimą w bliskiej odległości wyciągi narciarskie

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 1 / PLN 60,  
four-person rooms - 2 / PLN 120

Information about the facility: 
the rental offer covers the whole cabin with  
ten beds, two bathrooms and kitchen annexe

Board:  
own board; in the vicinity there are restaurants, 
pizzeria and pubs

Additional advantages: 
in the summer the picturesque mountain  
landscapes encourage trips along tourist  
and cycling routes; in the vicinity there are many 
mineral water springs, rafting and canoeing  
facilities, horse riding centres; ski lifts in  
the winter within easy distance

200 m200 m50 m2 km
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GAWRA

Wilcze Doły 1
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 40 05
tel. +48 784 393 643
biuro@gawra.net
www.gawra.net

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe jednopokojowe - 2 szt. / 100 PLN, 
2-osobowe dwupokojowe - 2 szt. / 120 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, telewizorem  
32-calowym z kanałami satelitarnymi, Internetem 
bezprzewodowym, ręcznikami dla gości; dwa typy  
pokoi: jednopokojowe oraz dwupokojowe  
(z balkonem), jadalnia (lodówka, mikrofalówka,  
czajnik, naczynia, sztućce), niezależne wejście  
dla gości; położenie nad potokiem przy niewielkiej 
zaporze
Wyżywienie: 
śniadanie wliczone w cenę noclegu; obiad  
lub kolacja we własnym zakresie
Dodatkowe atuty: 
gabinet masażu klasycznego; masaż całościowy -  
50 PLN lub częściowy - 30 PLN, możliwy dojazd  
do klienta; organizacja wycieczek górskich; w pobliżu 
wyciągi narciarskie, baseny termalne (Słowacja)

Number of rooms/price per room:  
one-room premises for two persons - 2 / PLN 100, 
two-room premises for two persons - 2 / PLN 120
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, 32-inch TV with  
satellite channels, wireless Internet, guest towels;  
two kinds of premises: one-room and two-room  
(with balcony), dining room (fridge, microwave,  
kettle, tableware, cutlery), independent entrance  
for guests; location at a small dam at the stream
Board: 
breakfast included in the price; dinner  
and supper provided by guests on their own
Additional advantages: 
classic massage office; full body massage - PLN 50  
or partial massage - PLN 30, we can drive to the 
client; organisation of mountain trips; ski lifts  
and thermal pools in the vicinity (Slovakia)

2 km

1,8 km 500 m 4,3 km 4,5 km 10 km 30 km 280 m
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REZYDENCJA LEŚNY DWÓR

Kosarzyska 102
33-350 Piwniczna-Zdrój

tel. +48 18 446 53 26
rezydencja@lesnydwor.com

www.lesnydwor.com

Number of rooms/price per room:  
suites - 10 / from PLN 195,  
double rooms - 6 / PLN 130
Information about the facility: 
the facility offers 3 conference rooms, free wireless 
Internet access, restaurant with diverse regional 
dishes; some suites have kitchen or kitchen annex, 
which favours family stays
Board: 
breakfast included in the price, dinner - PLN 29, 
supper - PLN 20
Additional advantages: 
the residence is situated in the picturesque Sucha  
Dolina Valley; peace and considerable distance  
from the city bustle combined with comprehensive  
restaurant and conference facilities favour the  
organisation of integration meetings, feasts, events, 
courses and conferences, and special events  
(weddings, name-day celebrations, banquets,  
anniversaries)

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 10 szt. / od 195 PLN, 
2-osobowe - 6 szt. / 130 PLN
Informacje o obiekcie: 
w obiekcie: 3 sale konferencyjne, dostęp do bezpłat-
nego bezprzewodowego Internetu, gastronomia uroz-
maicona regionalnymi potrawami; część apartamen-
tów posiada kuchnię lub aneks kuchenny, co sprzyja 
pobytom rodzinnym
Wyżywienie: 
w cenie noclegu śniadanie, obiad - 29 PLN, kolacja - 
20 PLN
Dodatkowe atuty: 
rezydencja położona jest w malowniczej Suchej Do-
linie; cisza i znaczna odległość od miejskiego zgiełku 
w połączeniu z kompleksowym wyposażeniem 
gastronomiczno-konferencyjnym sprzyja organizacji 
spotkań integracyjnych, biesiad, „eventów”, kursokon-
ferencji, imprez okolicznościowych (wesela, imieniny, 
bankiety, rocznice)

3,5 km7 km15 km3 km
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Kosarzyska
33-350 Piwniczna-Zdrój 
tel. +48 18 446 40 29
kosarzyska@kosarzyska.zhp.pl
www.kosarzyska.zhp.pl

STANICA HARCERSKA

Ilość pokoi / cena za pokój:  
4-osobowe - 3 szt. / 88 PLN, 6-osobowe - 2 szt. / 
132 PLN, 8-osobowe - 2 szt. / 176 PLN,  
10-osobowe - 1 szt. / 220 PLN
Informacje o obiekcie: 
stanica położona na szerokiej polanie otoczonej lasem 
jest obiektem ogólnodostępnym o standardzie schro-
niska; do dyspozycji gości: łazienki ogólnodostępne 
na korytarzach, świetlica oraz jadalnia; na terenie: 
zadaszone miejsce na grilla; obok stanicy pole namio-
towe wraz z zapleczem
Wyżywienie:  
kuchnia regionalna okraszona sercem i zaprawiona at-
mosferą (potrawy gotowane na blasze pieca kaflowego); 
możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków
Dodatkowe atuty: 
stanica zapewnia przewodnika górskiego beskidz-
kiego i instruktora Nordic Wallking (do dyspozycji 
zestaw kijków dla licznej grupy); organizacja: gier, 
zabaw, zajęć programowych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi

Number of rooms/price per room:  
four-person - 3 / PLN 88, six-person rooms - 2 / PLN 
132, eight-person rooms - 2 / PLN 176, 10-person 
rooms - 1 / PLN 220
Information about the facility: 
the scout hostel is a generally accessible hostel-class 
facility situated on a vast glade surrounded by forest; 
guests can use communal bathrooms in the corridors, 
common room and dining room; there is a roofed  
grill spot; adjacent campsite with amenities 
Board:  
regional cuisine cooked with love and seasoned  
with cosy atmosphere (dishes cooked on the plate  
of tile stove); guests can prepare their own meals
Additional advantages: 
the hostel offers the services of Beskidy mountain 
guide and Nordic Walking instructor (available set 
of poles for a large group); organisation of games, 
programme classes for children, teenagers and  
adults, and meetings with interesting people

2 km

1 km1 km2 km6 km4 km1,5 km
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WIKTOROWA CHATA

Wierchomla Wielka 105
33-350 Piwniczna-Zdrój 

tel. +48 18 446 82 70
biuro@wiktorowachata.com

www.wiktorowachata.com

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 1 / PLN 50-75,  
double rooms - 9 / PLN 80-100,  
triple rooms - 9 / PLN 120-150,  
four-person rooms - 2 / PLN 140-160

Information about the facility: 
guests are offered rooms with bathroom,  
some rooms have wash stands; at the facility  
there is a garden and a playground

Board:  
full board - PLN 35, breakfast - PLN 10,  
dinner - PLN 15, supper - PLN 10,  
breakfast + late dinner - PLN 25

Additional advantages: 
organisation of bonfires, grills, highland folk  
band nights, ram roasting, mushroom picking  
and fishing

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 1 szt. / 50-75 PLN,  
2-osobowe - 9 szt. / 80-100 PLN,  
3-osobowe - 9 szt. / 120-150 PLN, 
4-osobowe - 2 szt. / 140-160 PLN

Informacje o obiekcie: 
do dyspozycji gości pokoje z łazienkami,  
część pokoi z umywalkami; przy obiekcie ogród  
i plac zabaw

Wyżywienie:  
wyżywienie całodzienne - 35 PLN,  
śniadania - 10 PLN, obiady - 15 PLN,  
kolacje - 10 PLN, śniadanie + obiadokolacja - 25 PLN

Dodatkowe atuty: 
organizacja: ognisk, grillowania, wieczorów  
z kapelą góralską, pieczenia barana, grzybobrań  
oraz wędkowania

4 km 4 km 4 km

200 m4 km 4 km 4 km 8 km 40 m 1,5 km 4 km
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CENTRUM OPOKA

ul. Papieska 10
33-340 Stary Sącz
tel. +48 18 446 14 39
recepcja@iap.pl
centrum@stary.sacz.pl
www.centrumopoka.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 3 szt. / 65 PLN, 
2-osobowe - 10 szt. / 110 PLN, 
3-osobowe - 9 szt. / 150 PLN, 
4-osobowe - 8 szt. / 160 PLN, 
5-osobowe - 2 szt. / 200 PLN, 
pokój rodzinny/studio - 2 szt. / 250 PLN
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami, telefonem i tv;  
bezpłatny Internet WiFi i LAN; kawiarnia  
z kominkiem, sala konferencyjna, jadalnia, kaplica,  
klimatyzowane dwie sale rekreacyjne; parking  
monitorowany - niestrzeżony
Wyżywienie: 
całodzienne wyżywienie - 30 PLN, śniadanie - 10 PLN, 
obiad - 18 PLN, kolacja - 10 PLN
Dodatkowe atuty: 
Kaplica; Ołtarz Papieski i Muzeum Jana Pawła II;  
wypożyczalnia nart i kajaków; rekreacyjne tereny  
    zielone; organizacja rekolekcji, konferencji,  
         imprez plenerowych, wycieczek

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 3 / PLN 65,  
double rooms - 10 / PLN 110,  
triple rooms - 9 / PLN 150,  
four-person rooms - 8 / PLN 160,  
five-person rooms - 2 / PLN 200, 
room/studio for families - 2 / PLN 250
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom, telephone and TV;  
free Wi-Fi and LAN Internet access; cafe with  
fireplace, conference room, dining room, chapel,  
two air-conditioned recreation rooms; unguarded 
monitored car park
Board: 
full board - PLN 30, breakfast - PLN 10,  
dinner - PLN 18, supper - PLN 10
Additional advantages: 
chapel; Papal Altar and John Paul II Museum;  
ski and canoe rental; green areas for recreation;  
organisation of retreats, conferences, open-air  
events and trips

1 km 1 km 6 km 6 km 1 km

8 km6 km 6 km30 km2 km 10 km 10 km500 m1 km 1 km
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RANCZO U WITKA

33-316 Rożnów 360
tel. +48 692 518 884 
tel. +48 608 360 087
ranczouwitka@wp.pl
www.ranczouwitka.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 2 szt. / 180 PLN, 1-osobowe - 4 szt. /  
50 PLN, 2-osobowe - 4 szt. / 70 PLN, 3-osobowe -  
3 szt. / 90 PLN, 4-osobowe - 2 szt. / 120 PLN, studio - 
1 szt. / 150 PLN
Informacje o obiekcie: 
w ranczo do dyspozycji gości: apartamenty, w tym 
dwa samodzielne mieszkania wakacyjne; każdy 
z pokoi posiada osobne wejście, łazienkę i jest w pełni 
wyposażony; w obiekcie jedyny w okolicy apartament 
dla osób niepełnosprawnych oraz ogólnodostępna 
kuchnia; ponadto: rowery górskie, altana, grill, plac 
zabaw dla dzieci; w pobliżu restauracja
Wyżywienie: 
we własnym zakresie
Dodatkowe atuty: 
ranczo zlokalizowane jest pomiędzy Jeziorem Roż-
nowskim a Czchowskim; w okolicy liczne atrakcje, 
w tym: zabytki, trasy rowerowe, ściany wspinaczko-
we, stanowiska do wędkowania i uprawiania wod-
nych sportów (łódki, rowerki wodne, kajaki)

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 180, single rooms - 4 / PLN 50, 
double rooms - 4 / PLN 70, triple rooms - 3 / PLN 90, 
four-person rooms - 2 / PLN 120, studio - 1 / PLN 150
Information about the facility: 
the ranch has at the disposal of guests apartments,  
including two separate summer flats; each of the 
rooms has a separate entrance, an en-suite bathroom 
and is fully equipped; the facility has the only apart-
ment adjusted for the needs of handicapped persons 
in the area and a common kitchen; moreover:  
mountain bicycles, an arbor, a barbecue place, a play-
ground for children and a restaurant in the vicinity
Board: 
at the guests’ own account
Additional advantages: 
the ranch is located between Lake Rożnowskie and 
Lake Czchowskie; in the vicinity, there are numerous 
attractions, including monuments, bicycle trails,  
climbing walls, stands for angling and practicing 
water sports (boats, water bicycles, kayaks)

800 m
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CHAŁUPA GÓROLA

ul. Konfederatów Barskich 46
33-383 Tylicz

tel. +48 887 296 133
malgorzatagrywalska@gmail.com

www.chalupagorola.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament - 1 szt. / 240-280 PLN, 
2-osobowe - 2 szt. / 60-100 PLN, 
3-osobowe - 1 szt. / 90-150 PLN, 
4-osobowe - 1 szt. / 120-200 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami i balkonami,  
tv, czajnikiem elektrycznym, parking niestrzeżony

Wyżywienie: 
śniadanie - 15 PLN, obiad - 25 PLN,  
kolacja - 15 PLN, produkty z własnego  
gospodarstwa, produkty regionalne (bundz,  
oscypek, własnego wyrobu wędliny, chleb  
pieczony w piecu chlebowym)

Dodatkowe atuty: 
organizacja kuligów, ognisk

Number of rooms/price per room:  
suite - 1 / PLN 240-280,  
double rooms - 2 / PLN 60-100,  
triple rooms - 1 / PLN 90-150,  
four-person rooms - 1 / PLN 120-200

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom and balcony, TV,  
electric kettle; unguarded car park

Board: 
breakfast - PLN 15, dinner - PLN 25, supper - PLN 15, 
products from own farm, regional products  
(bundz sheep milk cheese, oscypek smoked  
cheese, cold meats produced on the spot,  
bread baked in the bread oven)

Additional advantages: 
organisation of sleigh rides and bonfires

5 km 5 km 5 km 5 km 5 km

2 km 5 km 5 km 4 km 2 km 200 m

1,5 km 1,5 km 1,5 km

1,5 km 300 m 1 km 5 km 1 km9 km
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KWATERY NA ZIELONYM WZGÓRZU

ul. Słotwińska 5
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 27 48
tel. +48 692 087 283
ada.dudzik2010@interia.pl
www.krynicaada.pl

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 1 / PLN 50-80,  
triple rooms - 3 / PLN 75-120,  
four-person rooms - 2 / PLN 100-160

Information about the facility: 
the facility is situated at the peaceful street  
in the vicinity of forests and tourist routes,  
within about 500 m from ski slopes; rooms  
with bathroom, TV and wireless Internet;  
guests can use the kitchen annexe

Board: 
breakfast - PLN 13, dinner, late dinner - PLN 18

Additional advantages: 
grill, bonfire, free car park, pets are welcome

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 1 szt. / 50-80 PLN, 
3-osobowe - 3 szt. / 75-120 PLN, 
4-osobowe - 2 szt. / 100-160 PLN

Informacje o obiekcie: 
obiekt położony przy spokojnej i cichej ulicy,  
w sąsiedztwie lasów i szlaków turystycznych,  
w odległości około 500 m od stoków narciarskich;  
pokoje z łazienkami, tv, bezprzewodowym  
Internetem; do dyspozycji gości aneks kuchenny

Wyżywienie: 
śniadanie - 13 PLN, obiad, obiadokolacja - 18 PLN

Dodatkowe atuty: 
grill, ognisko, bezpłatny parking,  
zwierzęta domowe mile widziane

1,5 km 1,5 km

200 m 2,5 km 1,5 km 1,5 km300 m 9 km 500 m 3 km 1,5 km 2 km
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OSADA NAD SŁOTWINKĄ

ul. Słotwińska 15a
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 472 32 24
tel. +48 660 783 524

biuro@krynica-osada.pl
www.krynica-osada.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 7 szt. / 120 PLN, 3-osobowe - 6 szt. / 180 PLN, 
4-osobowe - 4 szt. / 200 PLN, studio (2 pokoje: 2-os. i 4-os.  
+ 2 łazienki + kuchnia) - 1 szt. / 300-350 PLN 
Informacje o obiekcie: 
Osada to kompleks trzech budynków z otaczającym  
ją dużym ogrodem pełnym różnorodnych atrakcji;  
wszystkie pokoje komfortowo urządzone z łazienkami,  
tv-sat, internetem, niektóre z aneksami kuchennymi;  
ponadto do dyspozycji gości: parking, basen odkryty  
z brodzikiem dla dzieci, plac zabaw i pokój dla dzieci,  
bilard, sauna fińska lub infrared, wanna SPA, przechowalnia 
nart i rowerów, boisko sportowe, altany, grille
Wyżywienie: 
śniadanie w formie bufetu - 15 PLN, obiadokolacja  
z deserem - 25 PLN; wieczorem w kawiarni: pizza,  
pstrąg, dania barowe itp.
Dodatkowe atuty: 
wysoki standard Osady i atrakcyjne położenie gwarantują 
wspaniały wypoczynek przez cały rok dla rodzin z dziećmi, 
par, osób starszych i grup zorganizowanych; w pobliżu: park 
Słotwiński, lodowisko oraz centrum narciarskie; do centrum 
Krynicy-Zdroju tylko 1500 m

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 7 / PLN 120, triple rooms - 6 / PLN 180, four-
person rooms - 4 / PLN 200, studio (2 rooms: double and qu-
adruple with two bathrooms and a kitchen) - 1 / PLN 300-350
Information about the facility: 
Osada is a complex of three buildings with a large garden 
surrounding it, full of various attractions; all rooms are very 
comfortable and have en-suite bathrooms, satellite television 
and Internet; some have kitchenettes; moreover, guests have 
at their disposal a parking site, an outdoor swimming pool 
with a wading pool for children, a playground and a play-
room for children, billiards, Finnish or infrared sauna, SPA 
bath, ski and bike storage, bowers and barbecue places
Board: 
breakfast in the form of a buffet - PLN 15, late dinner with 
dessert - PLN 25, in the evening in the café: pizza, trout, bar 
dishes, etc.
Additional advantages: 
high standard of Osada and its attractive location guarantee 
excellent leisure all year round for families with children,  
couples, elderly persons and organized groups; in the  
vicinity: Słotwiński Park, a skating rink and a ski centre;  
the centre of Krynica Zdrój is distanced by 1500 m

1 km 1,5 km 500 m

1 km 5 km 6 km 50 m 2 km 100 m
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POD ŚWIERKAMI

ul. Kazimierza Wielkiego 64a
33-383 Tylicz
tel. +48 18 471 11 07
tel. +48 604 452 636
krzysiek-53@wp.pl, kalla@op.pl
www.tylicz-noclegi.pl

Number of rooms/price per room:  
triple rooms - 3 / PLN 90

Information about the facility: 
guests can use two bathrooms; Internet access  
in the house; at the house there is a fenced car park, 
herb garden and grill

Board: 
home-made meals prepared with natural  
ingredients; breakfast - PLN 14, dinner - PLN 16, 
supper - PLN 14, late dinner - PLN 20

Additional advantages: 
organisation of sleigh rides, bonfires and grills;  
state boarder - 7 km

Ilość pokoi / cena za pokój:  
3-osobowe - 3 szt. / 90 PLN

Informacje o obiekcie: 
do dyspozycji gości dwie łazienki, w domu  
dostęp do internetu, przy domu ogrodzony  
parking, ogród ziołowy i grill

Wyżywienie: 
domowe posiłki przygotowywane z naturalnych  
produktów, śniadanie - 14 PLN, obiad - 16 PLN,  
kolacja - 14 PLN, obiadokolacja - 20 PLN

Dodatkowe atuty: 
organizacja: kuligów, ognisk i grillowania;  
do granicy państwa - 7 km

800 m 500 m 7 km 100 m 600 m 500 m 1 km1,5 km
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U GRZEGORZA

ul. Konfederatów Barskich 29a
33-383 Tylicz

tel. +48 18 471 11 73
tel. +48 503 104 294
ugrzegorza@go2.pl
www.ugrzegorza.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartament z aneksem kuchennym - 1 szt. / od 255 PLN,  
2-osobowe - 1 szt. / od 115 PLN, 3-osobowe - 2 szt. / 175 PLN,  
4-osobowe - 2 szt. / 230 PLN, studio - 2 szt. / 245 PLN
Informacje o obiekcie: 
agropensjonat zapewnia wysoki standard w pokojach rodzinnych 
oraz typu studio; obiekt wraz z otoczeniem przystosowany został 
dla rodzin z dziećmi: pokoik malucha z domkiem zabaw i piłkarzy-
kami; do dyspozycji rodziców: salonik pod szklanym dachem, sauna, 
bezpłatny dostęp do Internetu, szałas góralski z paleniskiem, bez-
płatny parking, zamykany schowek na rowery i wózki i narty, rowery 
z fotelikiem dla dzieci, kije do Nordic Walking; wokół gospodarstwa 
przestronny, ogrodzony teren z: basenem, brodzikiem z podgrzewaną 
wodą, ciekawy, duży plac zabaw z boiskiem, domkiem, zjeżdżalnią, 
piaskownicami i trampoliną; w pobliżu mini zoo i stadnina koni
Wyżywienie: 
delikatne posiłki przygotowywane na bazie produktów z gospodar-
stwa (mleko, ser, jajka, warzywa, wędliny) odpowiednie dla małych 
dzieci i alergików; śniadanie w formie bufetu szwedzkiego z regional-
ną nutką - 15 PLN, obiad/obiadokolacja z deserem - 30 PLN, kolacja 
- 15 PLN, możliwość zjedzenia zupy o 14:00
Dodatkowe atuty: 
organizacja czasu wolnego dla całej rodziny (m.in.: animacje, karmie-
nie zwierząt, jazda na kucyku, wyprawa pontonowa, biesiada przy 
ognisku, podchody); możliwość wynajęcia opiekunki dla dzieci

Number of rooms/price per room:  
apartment with a kitchenette - 1 / from PLN 255, double room - 1 / 
from PLN 115, triple rooms - 2 / PLN 175, four-person rooms - 2 /  
PLN 230, studio - 2 / PLN 245
Information about the facility: 
agritourism pension provides high standard in family rooms and studio-
type rooms; the facility and its surroundings are adjusted for the needs of 
families with children: there is a children’s room with a play house and table 
football; parents have at their disposal a drawing room with a glazed roof, 
a sauna, free Internet access, a highlander shelter with a hearth, free par-
king, locked storage space for bikes, prams and skis; bicycles with chairs for 
children, Nordic Walking sticks; around the farm, there is a spacious, fenced 
off area with a swimming pool, a wading pool with heated water, an intere-
sting large playground with a sports court, a play house, a slide, sand boxes 
and a springboard; in the vicinity, there is a petting zoo and a stud farm
Board: 
delicious meals prepared on the basis of produce from the farm (milk, 
cheese, eggs, vegetables, meat) proper for small children and people 
suffering from allergies; breakfast in the form of a buffet with a regio-
nal accent - PLN 15; dinner/late dinner with dessert - PLN 30, supper 
- PLN 15, possibility of having soup served at 2.00 p.m.
Additional advantages: 
organization of leisure time for the whole family (including activity 
organization, animal feeding, pony rides, pontoon trips, bonfire feasts, 
stalking games); possibility of hiring a babysitter.

800 m
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U HALINY

ul. Sportowa 6B
33-383 Tylicz
tel. +48 18 471 11 13
tel. +48 798 722 837
kontakt@turystykawgorach.pl
www.turystykawgorach.pl

Number of rooms/price per room:  
triple rooms - 2 / PLN 75-105,  
four-person rooms - 2 / PLN 100-140

Information about the facility: 
a guesthouse located in the centre of Tylicz, near  
a sports stadium; guests are welcome to use its  
sunny rooms with balconies

Board: 
the owner serves home-made meals, according to 
guests’ preferences; breakfast: PLN 15 (children -  
PLN 10), dinner: PLN 30 (children - PLN 20); guests 
are also welcome to use the fully-equipped kitchen 

Additional advantages: 
the nice area creates the perfect conditions  
for relaxing with children, a garden with  
a playground and swing is also available

Ilość pokoi / cena za pokój:  
3-osobowe - 2 szt. / 75-105 PLN, 
4-osobowe - 2 szt. / 100-140 PLN

Informacje o obiekcie: 
gospodarstwo położone w centrum Tylicza,  
w pobliżu stadionu sportowego; do dyspozycji  
gości słoneczne pokoje z balkonami

Wyżywienie: 
gospodyni oferuje domową kuchnię, uwzględniając 
preferencje gości; śniadanie 15 PLN (dziecko 10 PLN), 
obiadokolacja 30 PLN (dziecko 20 PLN); do dyspozy-
cji gości kuchnia z pełnym wyposażeniem

Dodatkowe atuty: 
przyjazne otoczenie stwarza doskonałe warunki  
do wypoczynku rodzin z dziećmi; przy  
gospodarstwie ogród z huśtawką i placem zabaw

300 m 100 m 500 m 500 m

500 m 200 m1 km 30 m 7 km 300 m 500 m 500 m 10 m 4 km 6 km 2 km 2 km

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
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WILLA PSZCZÓŁKA

ul. Kościuszki 3a
33-383 Tylicz

tel. +48 18 471 13 80
tel. +48 604 855 684

kmarynia@vp.pl
www.pszczolka.wczasywpolsce.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 2 szt. / 70-90 PLN, 3-osobowe - 1 szt. / 
90-105 PLN, 4-osobowe - 1 szt. / 120 PLN, studio -  
1 szt. (2 pokoje z łazienką: 6 miejsc) / 180 PLN
Informacje o obiekcie: 
jeden pokój z łazienką, pozostałe pokoje posiadają 
swoje łazienki na korytarzach; dwa pokoje z balko-
nami, pozostałe osobne wejście na duży taras do 
dyspozycji gości: czajniki bezprzewodowe, lodówki, 
żelazko; przy obiekcie: parking niestrzeżony, miejsce 
na grill i ognisko, piaskownica, huśtawka i duża 
oświetlona altana
Wyżywienie: 
możliwość wykupienia wyżywienia całodziennego  
lub pojedynczych posiłków: śniadanie - 12 PLN,  
obiad - 20 PLN
Dodatkowe atuty: 
możliwość degustacji i zakupu miodów z własnej 
pasieki, a także produktów pochodnych oraz innych 
specjałów domowych; organizacja kuligów, jazdy 
konnej, pieszych wycieczek po okolicy

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 2 / PLN 70-90, triple rooms - 1 /  
PLN 90-105, four-person rooms - 1 / PLN 120, studio 
- 1 (2 rooms with bathroom: 6 beds) / PLN 180
Information about the facility: 
one room with bathroom, other rooms have  
a bathroom in the corridors; two rooms with  
balconies, other rooms have a separate entrance  
to a large terrace; guests can use cordless kettles, 
fridges, iron; at the facility there is an unguarded  
car park, grill and bonfire spot, sand pit, swing  
and large lighted summerhouse
Board: 
it is possible to buy full board or individual meals: 
breakfast - PLN 12, dinner - PLN 20
Additional advantages: 
it is possible to taste and buy honey from our own  
bee yard, as well as related products and other  
home-made delicacies; organisation of sleigh rides, 
horse riding, hikes in the neighbourhood

500 m 300 m 1 km 7 km 7 km 150 m

800 m 300 m 100 m6 km 1 km 7 km 300 m 400 m 400 m 600 m 200 m 8 km

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
AGRITOURISM FARM
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OSADA SOBEL

33-390 Zarzecze 13
tel. +48 507 011 909
poczta@osada-sobel.pl
www.osada-sobel.pl

Number of rooms/price per room:  
suites - 2 / PLN 200,  
four-bedded chalet - 1 / PLN 200
Information about the facility: 
a warm and charming four-bedded chalet with  
a bedroom, kitchen, hall and bathroom; the kitchen  
is equipped with crockery, cutlery, pots and a frying 
pan, as well as a fridge, kettle and electric stove;  
a genuine country tile stove with a roaster and  
a bread-baking niche is a real treat; nights will be 
warmer spent feasting next to the fireplace; four- 
bedded countryside suites are comprised of a spacious 
bedroom with an en-suite bathroom and a balcony 
offering splendid views of the surrounding area;  
guests are welcome to use the fridge and electric kettle
Board: 
none offered
Additional advantages: 
the chalet is located in a forest clearing overlooking 
the Dunajec River

Ilość pokoi / cena za pokój:  
apartamenty - 2 szt. / 200 PLN, 
chata 4-osobowa - 1 szt. / 200 PLN
Informacje o obiekcie: 
4-osobowa wiejska chata pełna ciepła i uroku  
dysponuje pokojem, kuchnią przedsionkiem  
i łazienką; kuchnia jest wyposażona w naczynia, 
sztućce, garnki, patelnie, lodówkę, czajnik i kuchenkę 
elektryczną; prawdziwym rarytasem jest wiejski  
piec kaflowy z szabaśnikiem i wnęką do wypieku 
chleba; wieczory umili biesiadowanie przy kominku; 
4-osobowe wiejskie apartamenty składają się z ob-
szernego pokoju z łazienką i pięknym widokowym 
balkonem; do dyspozycji gości: lodówka i czajnik 
elektryczny 
Wyżywienie: 
wyżywienie we własnym zakresie
Dodatkowe atuty: 
chata położona na leśnej polanie nad brzegiem 
Dunajca

5 km

20 m 20 m 2 km 5 km 5 km 20 m

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
AGRITOURISM FARM
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SAWINA

Zarzecze 43
33-390 Łącko

tel. +48 18 444 65 43
tel. +48 507 089 723

majka-klimek@wp.pl
www.klimek.iap.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
3-osobowe - 2 szt. / 75-120 PLN 
możliwość dostawki lub wynajęcia jako apartament

Informacje o obiekcie: 
wspólna łazienka dla obu pokoi,  
tv w kuchni, obok domu bezpieczny parking

Wyżywienie: 
śniadanie - 7 PLN, obiad - 15 PLN, kolacja - 7 PLN

Dodatkowe atuty: 
zwierzęta gospodarskie; w ogrodzie plac zabaw, 
miejsce do grillowania i rozbicia namiotu; możliwość 
zakupu przetworów i produktów z gospodarstwa; 
możliwość pozostawienia dzieci pod opieką  
gospodarzy

Number of rooms/price per room:  
triple rooms - 2 / PLN 75-120 
possibility to place an additional bed or renting  
a room as an apartment

Information about the facility: 
common bathroom for both rooms;  
TV in the kitchen; safe car park next to the house

Board: 
breakfast - PLN 7, dinner - PLN 15, supper - PLN 7

Additional advantages: 
farm animals, playground in the garden, grill spot  
and place to set up a tent, it is possible to buy  
preserves and products from the farm; possibility  
of leaving children under the care of the hosts

30 km 3 km 10 km 6 km 2 km 30 km 50 m 3 km

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
AGRITOURISM FARM
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KWATERA U BOŁOZÓW

33-360 Żegiestów 157
tel. +48 18 471 73 57
tel. +48 18 471 72 09
tel. +48 505 991 551
kwatery@kwatery.wns.pl
www.kwatery.wns.pl

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 3 / PLN 40,  
triple rooms - 1 / PLN 60

Information about the facility: 
the guest lodgings are situated at the upper floor  
of the building; fourrooms are serviced by one toilet 
and bathroom; access to fridge and gas oven; guests 
can use the dining room with TV, bonfire spot, grill;  
in the lodgings’ vicinity there are volleyball court  
and playground

Board: 
breakfasts, late dinners

Additional advantages: 
the landlady accepts tourists all year long; the house 
is run as a boarding house; regional dishes and  
professional service guarantee great friendliness  
of the hosts and quality of services

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 3 szt. / 40 PLN, 
3-osobowe - 1 szt. / 60 PLN

Informacje o obiekcie: 
kwatera dla gości znajduje się na piętrze budynku; 
na cztery pokoje przypada jedna ubikacja i łazienka; 
dostęp do lodówki, kuchenki gazowej; do dyspozycji 
gości: jadalnia z telewizorem, miejsce na ognisko, 
grill, nieopodal kwatery znajduje się boisko do  
siatkówki oraz plac zabaw

Wyżywienie: 
śniadania, obiadokolacje

Dodatkowe atuty: 
Gospodyni przyjmuje turystów przez cały rok;  
dom prowadzony w formie pensjonatu, regionalna 
kuchnia, profesjonalna obsługa są gwarantem  
wysokiej życzliwość gospodarzy i jakości usług

1 km

300 m 350 m 1 km 10 km 14 km

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
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U JURANDA

Szczawnik 30a
33-370 Muszyna

tel. +48 697 190 474
tel. +48 691 686 401

agnieszka_janczarek@tlen.pl
www.wbeskid.pl/stajniazlockie

Ilość pokoi / cena za pokój:  
1-osobowe - 2 szt. / 40 PLN, 
2-osobowe - 2 szt. / 60-80 PLN, 
3-osobowe - 1 szt. / 75-120 PLN, 
4-osobowe - 1 szt. / 80-160 PLN 
ceny uzależnione od sezonu
Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami
Wyżywienie: 
do dyspozycji gości ogólnodostępna kuchnia,  
serwowane: śniadanie - 15 PLN, kolacja - 15 PLN, 
obiad - 20 PLN
Dodatkowe atuty: 
sześć łagodnych koni oraz dwa kuce dla małych dzieci, 
nauka jazdy konnej na lonży pod okiem instruktora, 
możliwość jazdy samodzielnej, organizacja rajdów 
terenowych, wycieczek konnych szlakami turystycz-
nymi Beskidu Sądeckiego oraz przejażdżek bryczką; 
ponadto organizacja nauki jazdy na nartach z instruk-
torem narciarskim PZN

Number of rooms/price per room:  
single rooms - 2 / PLN 40,  
double rooms - 2 / PLN 60-80,  
triple rooms - 1 / PLN 75-120,  
four-person rooms - 1 / PLN 80-160  
the prices depend on the season
Information about the facility: 
all rooms have a bathroom
Board: 
guests can use the generally accessible kitchen;  
served meals: breakfast - PLN 15, dinner - PLN 20
Additional advantages: 
six mellow horses and two ponies for small  
children, horse riding lessons at the longe line  
with instructor, possibility of independent rides,  
organisation of cross-country rallies, horse  
riding trips following the tourist routes  
of Beskid Sądecki mountains and britzka rides;  
in addition, organisation of skiing lessons  
with PZN instructor

700 m 2 km 2 km 2 km 600 m 2 km

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
AGRITOURISM FARM
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U JANINY

ul. Zdrojowa 43
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 44 50
tel. +48 600 954 604
jfilipiak715@gmail.com
www.piwniczna.agrowakacje.pl

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 4 / PLN 46-70,  
triple rooms - 3 / PLN 69-90,  
four-person rooms - 1 / PLN 90,  
studio - 1 / PLN 120
Information about the facility: 
guests are offered rooms with bathroom and common 
bathroom facilities (affordable); all rooms have TV 
and free Internet access; kitchen annexes, fridge,  
car park, grill
Board: 
kitchen annexes enable guests to prepare their own 
meals; it is possible to use the services of nearby re-
staurants (transport to the lodgings – free of charge)
Additional advantages: 
in the vicinity, there are hiking, horse riding and cyc-
ling routes, 4 ski stations, Poprad rafting and a horse 
riding centre; within 4 km from the lodgings there  
is the border with Slovakia (pools, including thermal 
pools, castles, caves, open-air museums)

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 4 szt. / 46-70 PLN,  
3-osobowe - 3 szt. / 69-90 PLN,  
4-osobowe - 1 szt. / 90 PLN,  
studio - 1 szt. / 120 PLN
Informacje o obiekcie: 
do dyspozycji gości: pokoje z łazienkami i ze wspól-
nym węzłem sanitarnym (na każdą kieszeń); wszyst-
kie pokoje z telewizorem i bezpłatnym dostępem do 
Internetu; aneksy kuchenne, lodówka, parking, grill
Wyżywienie: 
aneksy kuchenne umożliwiają przygotowanie  
posiłków we własnym zakresie; możliwość  
korzystania z usług pobliskich restauracji (dowóz  
do kwatery gratis)
Dodatkowe atuty: 
w pobliżu szlaki piesze, konne i rowerowe, 4 stacje 
narciarskie, spływ Popradem, ośrodek jazdy konnej;  
4 km od kwatery przejście graniczne ze Słowacją  
(baseny również termalne, zamki, jaskinie, skanseny)

800 m 800 m 700 m

800 m 300 m 600 m 800 m 800 m 900 m 500 m 1,5 km

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
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ANTONINA NOSAL

33-343 Rytro 234 
tel. +48 18 446 92 46

www.wbeskid.pl/nosal

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 2 szt. / 100 PLN, 
4-osobowe - 2 szt. / 200 PLN

Informacje o obiekcie: 
każdy pokój posiada osobną łazienkę na korytarzu; 
w domu również świetlica i sala jadalna

Wyżywienie: 
śniadanie i obiadokolacja - 25 PLN

Dodatkowe atuty: 
w ogrodzie miejsce do grillowania i plac zabaw,  
możliwość zakupu domowych przetworów  
oraz nauka pieczenia chleba; mile widziane  
rodziny z dziećmi

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 2 / PLN 100,  
four-person rooms - 2 / PLN 200

Information about the facility: 
Each room has a separate bathroom accessible  
from the corridor; common room and dining room  
in the house

Board: 
breakfast and late dinner - PLN 25

Additional advantages: 
grill spot and playground in the garden;  
it is possible to buy home-made preserves  
and learn how to make bread; families  
with children are welcome

500 m 500 m 500 m 3 km 500 m 1 km 3 km 50 m 500 m

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
AGRITOURISM FARM



133

RY
TR

O
 i 

ok
ol

ic
e

BASIA

Sucha Struga 133
33-343 Rytro
tel. +48 18 446 94 79
tel. +48 508 118 190
giencia7@o2.pl
www.pokojebasia.republika.pl
www.ubasi.wbeskid.pl
www.ubasi-rytro.emeteor.pl
www.ubasi-superturystyka.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 1 szt. / 70 PLN, 
3-osobowe - 6 szt. / 105 PLN, 
4-osobowe - 5 szt. / 140 PLN

Informacje o obiekcie: 
wszystkie pokoje z łazienkami i dostępem  
do Internetu, świetlica

Wyżywienie: 
całodzienne wyżywienie - śniadanie  
i obiadokolacja - 30 PLN, Gospodyni serwuje  
smaczną domową kuchnię i własne wypieki

Dodatkowe atuty: 
organizacja kuligów z grillowaniem,  
zielonych szkół, sylwestra

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 1 / PLN 70,  
triple rooms - 6 / PLN 105,  
four-person rooms - 5 / PLN 140

Information about the facility: 
all rooms have a bathroom and Internet access,  
common room

Board: 
half board: breakfast and late dinner - PLN 30,  
the landlady offers tasty home-made dishes  
and pies

Additional advantages: 
organisation of sleigh rides with grill,  
green schools, New Year’s Eve party

2 km 30 m 50 m 70 m 70 m 200 m 2 km 100 m 150 m 2 km 2 km 2 km

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
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EKOLATKA

33-342 Barcice Dolne 8
tel. +48 18 446 16 03
tel. +48 505 320 379
tel. +48 606 333 755

kazimieral@o2.pl
www.ekolatka.pl

Ilość pokoi / cena za pokój:  
2-osobowe - 3 szt. / 70 PLN, 
3-osobowe - 2 szt. / 100 PLN
Informacje o obiekcie: 
gospodarstwo ekologiczne posiada aktualny atest 
Ekolandu; dom parterowy, przeznaczony wyłącznie dla 
gości, łóżka z materacami zdrowotnymi, aneks kuchen-
ny, duży ogrodzony ogród z bezpłatnym miejscem na 
samochód, zadaszona wiata z grillem, stołem pingpon-
gowym, piaskownica, domek widokowy dla dzieci
Wyżywienie:
domowa kuchnia (również wegetariańska) wykorzy-
stująca produkty z własnych ekologicznych upraw 
(mleko, sery, warzywa i owoce); śniadanie - 15 PLN, 
obiadokolacja - 25 PLN
Dodatkowe atuty: 
cisza, spokój, dobra lokalizacja; możliwość aktywnego 
spędzania czasu (w okolicy ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne, park linowy); specjalna oferta pobytu  
dla dzieci; w pobliżu studio urody

Number of rooms/price per room:  
double rooms - 3 / PLN 70,  
triple rooms - 2 / PLN 100
Information about the facility: 
environmentally-friendly farm holding valid  
Ekoland attestation; single-storey house only for 
guests, beds with healthy mattresses, kitchen  
annexe, large fenced garden with free parking lot, 
roofed shelter with grill and table tennis, sand pit, 
scenic house for children
Board: 
home-made dishes (also vegetarian) prepared with 
the products from our own ecological crops (milk, 
cheese, vegetables and fruit); breakfast - PLN 15,  
late dinner - PLN 25
Additional advantages: 
peace and quiet, convenient location; possibility  
to spend time actively (in the vicinity there are  
cycling and tourist routes, line park); special offers  
for children’s stays; beauty parlour in the vicinity

800 m 1 km 5 km 3 km 1 km 3 km

500 m1 km 5 km 3 km 5 km 3 km 300 m 600 m 200 m 200 m
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alfabetyczny spis obiektów / alphabetical list of objects

HOTELE

4 PORY ROKU & SPA - Krynica-Zdrój   6
ACTIVA - Muszyna     19
BEATA - Muszyna     20
BESKID - Nowy Sącz    22
CZARNY POTOK RESORT & SPA - Krynica-Zdrój  7
DR IRENA ERIS - Krynica-Zdrój   8
GRANT - Krynica-Zdrój    9
JAWORZYNA KRYNICKA - Krynica-Zdrój   10
KLIMEK - Muszyna     21
KRYNICA CENFERENCE & SPA - Krynica-Zdrój  11
LITWIŃSKI - Krynica-Zdrój    18
MERCURE KRYNICA-ZDRÓJ RESORT & SPA - Krynica-Zdrój 12
ORLIK - Krynica-Zdrój    13
PANORAMA - Nowy Sącz    23
PERŁA POŁUDNIA - Rytro    27
PIWNICZNA SPA & CONFERENCE - Piwniczna-Zdrój 24
PREZYDENT MEDICAL SPA & WELLNESS - Krynica-Zdrój 14
PUENTA APARTHOTEL - Krynica-Zdrój   15
SAOL - Krynica-Zdrój    16
SKI HOTEL - Piwniczna-Zdrój    25
STEFANIA - Krynica-Zdrój    17
WIERCHOMLA SKI & SPA RESORT - Piwniczna-Zdrój 26

OŚRODKI W YPOCZYNKOWE

ANDRZEJÓWKA - Muszyna    48
artNIKIFOR - Krynica-Zdrój    30
BESKID - Piwniczna-Zdrój    53
DZIEDZIC - Krynica-Zdrój    31
ECHO - Krynica-Zdrój    32
EDYTA - Muszyna     49
EXPLORIS - Krynica-Zdrój    33
GALICYA - Krynica-Zdrój    34
GOŚCINIEC CZARNY POTOK - Krynica-Zdrój  35
GWAREK - Krynica-Zdrój    36
HAJDUCZEK - Krynica-Zdrój    37
ISKRA - Piwniczna-Zdrój    54
JAGIELLONKA - Krynica-Zdrój    38

JASTRZĘBIEC - Muszyna    50
KOKUSZKA SKI - Piwniczna-Zdrój   55
LWIGRÓD - Krynica-Zdrój    39
MIMOZA - Muszyna    51
PAN TADEUSZ - Krynica-Zdrój    40
PANORAMA - Krynica-Zdrój    41
REZYDENCJA LAS VEGAS - Stary Sącz   57
SKARBÓWKA GÓRNA - Krynica-Zdrój   42
SŁONECZNY CYPEL - Gródek Nad Dunajcem  29
SPORTOWIEC - Krynica-Zdrój    43
STELLA - Krynica-Zdrój    44
SZCZYT - Muszyna     52
WILLA AVANTI - ZIELONY ZAKĄTEK - Krynica-Zdrój 45
WILLA KARLA - Krynica-Zdrój   46
WILLA ORLĘTA - Piwniczna-Zdrój   56
WILLA ŻÓŁTA RÓŻA - Krynica-Zdrój   47

PENSJONATY

FELIX - Krynica-Zdrój    59
GABOREK - Krynica-Zdrój    60
IRENA - Muszyna     73
KAPRYS - Krynica-Zdrój    61
KLIMEK- Muszyna     74
KOŚCIUSZKO - Krynica-Zdrój    62
LEŚNICZÓWKA - Piwniczna-Zdrój   75
LIRA - Krynica-Zdrój    63
MAŁOPOLANKA & SPA - Krynica-Zdrój   64
SAFONA - Krynica-Zdrój    65
SALAMANDRA - Krynica-Zdrój   66
SKARBÓWKA DOLNA - Krynica-Zdrój   67
SOPLICOWO - Krynica-Zdrój    68
SZACH - Krynica-Zdrój    69
VILLA ŹRÓDŁO - Krynica-Zdrój   70
WILLA MIRABELKA - Piwniczna-Zdrój   76
WILLA NA STOKU - Krynica-Zdrój   71
ZDROWIE - Krynica-Zdrój    72
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SANATORIA

ABATON - Krynica-Zdrój    78
BESKID - Wysowa-Zdrój    89
BIAWENA - Wysowa-Zdrój    90
CONTINENTAL - Krynica-Zdrój   79
ENERGETYK - Krynica-Zdrój    80
GLINIK - Wysowa-Zdrój    91
KORONA - Muszyna    86
NAD KRYNICZANKĄ - Krynica-Zdrój   81
NOWE ŁAZIENKI MINERALNE - Krynica-Zdrój  82
NOWY DOM ZDROJOWY - Krynica-Zdrój   83
PATRIA - Krynica-Zdrój    84
STARY DOM ZDROJOWY - Krynica-Zdrój   85
WAPIENNE - Sękowa    88
WIKTOR CECHINI - Muszyna     87

INNE

APARTAMENTY WILLA POD ŁOSIEM - Krynica-Zdrój 94
ARKADIA - Łabowa     102
BACÓWKA PTTK NAD WIERCHOMLĄ - Muszyna  104
CENTRUM OPOKA - Stary Sącz   117
DAMIS - Krynica-Zdrój    95
DOM TURYSTY PTTK - Nowy Sącz   107
DOMEK W GÓRACH - Piwniczna-Zdrój   112
GAWRA - Piwniczna-Zdrój    113
GEOVITA - Krynica-Zdrój    96
GEOVITA - Muszyna    105
HARMONICA STUDIO - Nowy Sącz   108
HOTELIK ROBSON - RANCHO TENISOWE - Nowy Sącz 109
PANORAMA - Nowy Sącz    110
POKOJE GOŚCINNE W MIASTECZKU GALICYJSKIM - Nowy Sącz 111

POKOJE GOŚCINNE W PASIECE BARĆ - Łabowa  103
POKOJE GOŚCINNE W SĄDECKIM BARTNIKU - Grybów 93
REZYDENCJA LEŚNY DWÓR - Piwniczna-Zdrój  114
STANICA HARCERSKA - Piwniczna-Zdrój   115
WIKTOROWA CHATA - Piwniczna-Zdrój   116
WILLA LUBICZ - Krynica-Zdrój   97
WILLA MIRAROSA - Krynica-Zdrój   98
WILLA TRELA - Muszyna    106
WILLA U MARTY - Krynica-Zdrój   99
WILLA ZDRÓJ - Krynica-Zdrój    100
ZAMEK POD BRZOZAMI - Krynica-Zdrój   101

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

ANTONINA NOSAL - Rytro    132
BASIA - Rytro     133
CHAŁUPA GÓROLA - Krynica-Zdrój   120
EKOLATKA - Stary Sącz    134
KWATERA U BOŁOZÓW - Muszyna   129
KWATERY NA ZIELONYM WZGÓRZU - Krynica-Zdrój 121
OSADA NAD SŁOTWINKĄ - Krynica-Zdrój  122
OSADA SOBEL - Łącko    127
POD ŚWIERKAMI - Krynica-Zdrój   123
RANCZO U WITKA - Gródek nad Dunajcem  119
SAWINA - Łącko     128
U GRZEGORZA - Krynica-Zdrój   124
U HALINY - Krynica-Zdrój    125
U JANINY - Piwniczna-Zdrój    131
U JURANDA - Muszyna    130
WILLA PSZCZÓŁKA - Krynica-Zdrój   126
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