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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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Certyfikat

SĄDECKIEJ
MARKI TURYSTYCZNEJ
The Nowy Sącz Region Tourist Brand Certificate
Sądecka Marka Turystyczna jest wyróżnieniem 
przyznawanym podmiotom turystycznym, 
które jakością świadczonych usług oraz 
ich powiązaniem z dziedzictwem 
przyrodniczo-kulturowym regionu, 
zasługują na najwyższe uznanie.

W katalogu oznaczyliśmy logotypem 
Marki Sądeckiej oferty sądeckich obiektów 
turystycznych, które otrzymały 
Certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej.

The Nowy Sącz Region Tourist Brand 
is a distinction awarded to tourist bodies 
deserving highest acclaim for service 
quality and relation to the natural 
and cultural heritage of the region.

In the catalog we have marked 
the offers of tourist bodies awarded 
the Nowy Sącz Region Tourist Brand Certificate.



Pobierz darmową aplikację turystyczną
Download free touristic app

SĄDECKIE4U
Znajdziesz w niej praktyczne informacje 
o atrakcjach turystycznych, obiektach 
noclegowych, gastronomicznych, 
zabytkach i większych imprezach 
kulturalnych na ziemi sądeckiej. 

Aplikacja dostępna jest w dwóch 
wersjach językowych: polskiej i angielskiej. 

Aplikację można pobrać ze sklepów 
Google Play i App Store.

There you will find practical information 
on tourist attractions, accommodation 
and gastronomic objects, monuments 
and major cultural events 
on the Nowy Sącz land. 

The application is accessible 
in two languages: Polish and English.

The application can be downloaded 
from the Google Play and App Store.
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HERON LIVE HOTEL
Sienna 104
33-318 Gródek nad Dunajcem
tel. +48 18 888 85 00
recepcja@heron-hotel.com
www.heron-hotel.com

Pierwszy w Polsce Live Hotel będący połączeniem 
gustownego hotelu z ekskluzywnym SPA oraz wy-
sokiej klasy miejscem na spotkania biznesowe. Ho-
tel jest ukryty w leśnej głuszy, osadzony na skale, 
położony nad samym brzegiem Jeziora Rożnow-
skiego. Minimalistyczne, wygodne i nowoczesne 
pokoje stwarzają niepowtarzalny klimat zarówno 
do pracy, jak i wypoczynku. Restauracje „Marina” 
oraz „Sienna 104” zapraszają na podróż kulinarną 
do miejsc, gdzie wszystko dzieje się na oczach 
Gości. W „Sky Bar” serwowane są unikalne i inno-
wacyjne dania kuchni azjatyckiej. Strefa Wellness 
to podgrzewany basen zewnętrzny typu „Infinity 
Pool” wraz z jacuzzi. Wewnątrz budynku znajduje 
się także basen, jacuzzi oraz kompleks saun. 

Poland’s first Live Hotel which combines 
a tasteful hotel with an exclusive spa and 
a high-class venue for business meetings. The 
hotel is hidden in the woods, seated on a rock, 
situated on the shore of the Rożnowskie Lake. 
The minimalist, comfortable and modern rooms 
create a unique atmosphere for both work and 
leisure. The “Marina” and “Sienna 104” restaurants 
invite you on a culinary journey to places where 
everything happens in front of you. “Sky Bar” 
serves unique and innovative Asian dishes. The 
Wellness Zone is a heated outdoor “Infinity Pool” 
with a Jacuzzi. Inside the building, there is also 
a swimming pool, Jacuzzi and a sauna area.
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HOTEL CZARNY POTOK 
RESORT & SPA**** 
ul. Czarny Potok 65
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 530 30 01
rezerwacje@czarnypotok.com
www.czarnypotok.com 

Hotel położony u podnóża Jaworzyny Krynickiej 
obejmuje 12 budynków, 237 pokoi i ekskluzywnych 
apartamentów. Wszystkie pokoje zaprojektowano 
w sposób idealnie harmonizujący nowoczesny 
design z wygodą oraz klimatem otoczenia. Trzy 
restauracje: „Jan Kiepura”, „Chopin” i „Regionalna” oraz 
„Chata Góralska” oferują kuchnię polską i europejską. 
Największe multimedialne centrum konferencyjne 
w regionie obejmujące 9 sal, klub biznesowy JW, 
klub muzyczny Nikifor i amfiteatr na 1000 osób jest 
idealnym miejscem do organizacji spotkań bizneso-
wych czy eventów. Cztery zintegrowane poziomy 
SPA oferują: basen, Łaźnie Zdrojowe, 11 gabinetów 
spa, zajęcia w centrum cardio&fitness i jacuzzi. Klub 
dla dzieci wyposażony jest m.in. w basen wypełniony 
piłeczkami oraz labirynt z tunelami.

The hotel situated at the foot of the Jaworzyna 
Krynicka Mountain has 12 buildings, 237 rooms and 
luxury suites. All rooms have been designed in a way 
that harmonises modern design with comfort and 
the surrounding atmosphere. Three restaurants: 
“Jan Kiepura”, “Chopin” and “Regionalna”, as well as 
“Chata Góralska”, offer Polish and European cuisine. 
The biggest multimedia conference centre in the 
region with 9 rooms, the JW business club, Nikifor 
music club, and an amphitheatre for 1,000 people is 
an ideal place for business meetings or events. Four 
integrated spa levels offer: a swimming pool, spa 
baths, 11 spa rooms, activities in the cardio & fitness 
centre and a Jacuzzi. The kids club is equipped with 
a swimming pool filled with balls, and a labyrinth 
with tunnels.
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HOTEL GRANT***
ul. Kościuszki 36a
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 52 67
hotel@hotelgrant.com.pl
www.hotelgrant.com.pl

Hotel zlokalizowany jest w centrum Krynicy-Zdro-
ju, zaledwie 100 m od krynickiego deptaku i Pijalni 
Wód. Oferuje noclegi w komfortowych pokojach 
o eleganckim wystroju. Pokoje wyposażone są 
w stylowe meble, każdy posiada własną łazienkę, 
lodówkę, tv LCD, czajnik i suszarkę do włosów. Dla 
wygody rodzin z dziećmi jest możliwość wstawie-
nia do pokoju łóżeczka dziecięcego lub dostaw-
ki. W całym obiekcie Goście mogą korzystać 
z bezprzewodowego Internetu. W Hotelu mieści 
się urocza, kameralna restauracja serwująca dania 
tradycyjnej kuchni polskiej i regionalne specjały 
Sądecczyzny. Przy Hotelu jest bezpłatny parking 
i przechowalnia nart i sprzętu narciarskiego.

The hotel is located in the centre of Krynica-
Zdrój, just 100 m from the Krynica promenade 
and Pump Room. It offers accommodation in 
comfortable rooms with elegant designs. The 
rooms are equipped with stylish furniture, and 
each room has its own bathroom, fridge, LCD 
TV, kettle and hair dryer. For the convenience 
of families with children, we can put a cot or an 
extra bed inside the room. Guests can use Wi-Fi 
throughout the whole facility. Inside the hotel, 
there is a charming, intimate restaurant serving 
traditional Polish dishes and regional specialities 
of the Nowy Sącz Land. By the hotel, there is a free 
car park and ski equipment storage.
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HOTEL JAWORZYNA KRYNICKA***
ul. Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 536 594 692
hotel@pkl.pl
www.jaworzynakrynicka.pl

Hotel Jaworzyna Krynicka to komfortowy obiekt 
położony u podnóża Jaworzyny Krynickiej w ma-
lowniczym otoczeniu lasów i potoków górskich. 
Hotel jest doskonale wkomponowany w otocze-
nie i stanowi integralną część dolnej stacji kolei 
gondolowej. Takie usytuowanie jest idealnym 
rozwiązaniem dla turystów – zimą dla miłośników 
białego szaleństwa, wiosną, latem i jesienią – dla 
pragnących aktywnie wypoczywać w harmonii 
z naturą. Do dyspozycji Gości pokoje 2-, 3-osobo-
we, pokoje studio i apartamenty. Wszystkie pokoje 
wyposażone są w tv LCD, lodówkę, bezprzewodo-
wy Internet. Goście Hotelu otrzymują 10% rabatu 
na ofertę Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka.

The Jaworzyna Krynicka Hotel is a comfortable 
facility situated at the foot of the Jaworzyna 
Krynicka Mountain in the picturesque 
surroundings of forests and mountain streams. 
The hotel is perfectly integrated into the 
surroundings and is an integral part of the lower 
station of the cable car lift. Such a location is ideal 
for tourists – for skiers in winter, and for people 
who want to relax actively in harmony with nature 
in spring, summer, and autumn. Guests can 
choose from twin, double and triple bedrooms, 
studio rooms and suites. All rooms are equipped 
with an LCD TV, fridge and Wi-Fi. Guests of the 
hotel receive a 10% discount on the Jaworzyna 
Krynicka Ski Station’s offer.
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HOTEL KRYNICA****
CONFERENCE & SPA
ul. Park Sportowy 3
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 473 71 00
recepcja@hotelkrynica.eu
www.hotelkrynica.eu
www.elbesthotels.pl

Hotel położony w samym centrum Krynicy-Zdroju 
w bezpośrednim sąsiedztwie lodowiska, sanko-
strady, kortów tenisowych i wyciągu narciarskiego 
jest znakomitym miejscem do wypoczynku dla 
całej rodziny. Do dyspozycji Gości są komfortowe 
pokoje i apartamenty, a z balkonów rozpościera 
się widok na panoramę Krynicy, Górę Parkową 
i zbocze Góry Krzyżowej. W Hotelu znajduje się 
bezpłatna i nielimitowana Strefa SPA z basenem, 
jacuzzi, saunami suchymi i łaźnią parową oraz 
fitness studio. Ponadto w obiekcie jest Restauracja 
„Różana”, Lobby Bar „Deja Vu” oraz Klub Nocny 
„U Stonsów”. Hotel należy do programu „Hotel 
Przyjazny Rodzinie”, „Polish Prestige Hotels&Re-
sorts” oraz do grupy hotelowej ELBEST HOTELS.

The hotel, situated in the heart of Krynica-Zdrój 
in the immediate vicinity of an ice rink, a sleigh 
track, tennis courts and a ski lift, is a great place 
to relax for the whole family. It offers comfortable 
rooms and suites, with balconies overlooking the 
skyline of Krynica, the Góra Parkowa Mountain, 
and the slopes of the Góra Krzyżowa Mountain. 
The hotel has a free and unlimited spa area 
with a swimming pool, Jacuzzi, dry saunas, 
a steam room and fitness studio. In addition, 
the facility houses the “Różana” restaurant, “Deja 
Vu” Lobby Bar and “U Stonsów” Night Club. The 
hotel participates in the “Family-Friendly Hotel” 
Programme, “Polish Prestige Hotels & Resorts”, 
and the ELBEST HOTELS group.
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HOTEL MERCURE KRYNICA-ZDRÓJ
RESORT & SPA
ul. Leśna 1
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 477 75 00
recepcja@mercurekrynica.pl
rezerwacja@mercurekrynica.pl
www.mercurekrynica.pl

Hotel położony jest tuż przy Parku Zdrojowym 
i Górze Parkowej, w odległości 800 m od deptaku 
oraz Pijalni Wód. Wszystkie pokoje posiadają 
łazienki, klimatyzację, dostęp do bezprzewodowe-
go Internetu, zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
sejf, telefon, tv-sat, tv LED, minibar oraz szlafroki, 
a w łazienkach jest suszarka do włosów. Ponadto 
w budynku znajduje się podziemny garaż. Śniada-
nia, obiady i kolacje serwowane są w Restauracji 
„Zdrojowej”, a w hotelowa Winiarnia oferuje 
szeroki wybór win z całego świata. Ofertę Hotelu 
uzupełnia doskonała infrastruktura rekreacyjna 
Wellness & SPA z basenem oraz zaplecze kon-
ferencyjne z pięcioma salami dające możliwość 
kompleksowej obsługi wszelkich eventów.

The hotel is situated next to the Spa Park and 
the Góra Parkowa Mountain, within 800 m of the 
promenade and the Pump Room. All rooms have 
bathrooms, air conditioning, Wi-Fi access, a coffee 
and tea maker, safe, phone, satellite TV, LED TV, 
mini-bar and bathrobes, and the bathrooms have 
a hair dryer. The building also has an underground 
garage. Breakfasts, lunches and dinners are served 
in the “Zdrojowa” restaurant, and the hotel’s wine 
cellar offers a wide selection of wines from around 
the world. The hotel offers excellent recreational 
Wellness & Spa facilities with a swimming pool, 
and some conference facilities with five meeting 
rooms, which offer complex support for any type 
of event.
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Komfortowy, przytulny Hotel zlokalizowany w po-
bliżu centrum Krynicy-Zdroju oferuje pokoje 1-, 2- 
i 3-osobowe z możliwością łączenia ich w studia. 
Większość pokoi posiada balkon, natomiast 
wszystkie mają łazienki z kabinami prysznicowymi 
i wyposażone są w tv satelitarną, lodówkę, czajnik, 
filiżanki, ręczniki i bezprzewodowy Internet. Na 
życzenie Gości możliwość zrobienia dostawki lub 
wstawienia łóżeczka dziecięcego. Ponadto do 
dyspozycji: dwie sauny, jacuzzi, stół do ping-pon-
ga, sala konferencyjna oraz sala zabaw dla dzieci. 
W cenę noclegu wliczone są śniadania serwowa-
ne w formie bufetu szwedzkiego. Hotel akceptuje 
pobyt Gości ze zwierzętami domowymi.

HOTEL ORLIK***
ul. Kościuszki 7
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 533 03 75
orlik@krynica.pl
www.hotelorlik.pl

The comfortable, cosy hotel located near the 
centre of Krynica-Zdrój offers single, twin/double 
and triple bedrooms that can be joined in one 
studio room. Most rooms have a balcony, and all 
of them have bathrooms with showers and are 
equipped with satellite TV, fridge, kettle, cups, 
towels and Wi-Fi. On request, we can add an extra 
bed or cot. It also offers: two saunas, a Jacuzzi, 
table tennis table, conference room and playroom 
for children. The price includes breakfast served 
in the form of a buffet. The hotel accepts guests 
with pets.



HOTELE  |  HOTELS

13

HOTEL PEGAZ****
ul. Czarny Potok 28
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 477 76 40
recepcja@hotelpegaz.eu
www.hotelpegaz.eu

Hotel zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedz-
twie stacji narciarskiej Jaworzyna Krynicka. Do 
dyspozycji Gości jest 49 wygodnych pokoi wy-
posażonych w: telewizor, telefon, minibarek oraz 
sejf. Z okien hotelu rozpościera się widok na stoki 
Jaworzyny Krynickiej. Hotelowa Restauracja „Jawo-
rzyna” oferuje bogaty wybór dań kuchni polskiej 
oraz międzynarodowej. Cena noclegu obejmuje 
śniadanie w formie bufetu oraz nieograniczony 
i bezpłatny pobyt w centrum rekreacji z: basenem, 
gejzerami powietrznymi, masażem wodnym, 
przeciwprądami, łaźniami, jacuzzi, natryskiem 
wrażeń, ławką solankową i brodzikiem dla dzieci 
z grzybkiem. Hotelowe SPA oferuje szereg zabie-
gów na twarz i ciało oraz bogatą gamę masaży.

The hotel is located in the immediate vicinity of 
the Jaworzyna Krynicka ski station. It offers 49 
comfortable rooms equipped with TV, phone, 
mini-bar and safe. The hotel windows overlook 
the slopes of the Jaworzyna Krynicka Mountain. 
The hotel’s “Jaworzyna” restaurant offers a wide 
selection of Polish and international dishes. The 
price includes a breakfast buffet and unlimited 
and free stay in the recreation centre with 
a swimming pool, air geysers, water massage, 
counter-currents, baths, Jacuzzi, shower of 
sensations, brine bench, and children’s pool with 
fountain. The hotel spa offers a range of facial and 
body treatments, and a wide range of massages.
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Hotel Prezydent**** Medical SPA & Wellness zloka-
lizowany jest w centrum „Perły Polskich Uzdrowisk” 
Krynicy-Zdroju, tuż u podnóża Góry Parkowej przy 
krynickim deptaku. Tradycja Hotelu sięga aż 1931 
roku, kiedy to Prezydent RP Ignacy Mościcki podjął 
decyzję o budowie Willi Prezydenckiej w samym 
sercu Krynicy-Zdroju. Obecnie Hotel dysponuje 
179. miejscami w 60. komfortowych, przestronnych 
i klimatyzowanych pokojach oraz w 6. apartamen-
tach. Hotel posiada Centrum Szkoleniowo-Konfe-
rencyjne, stylową Restaurację „Magnolia” serwującą 
specjały kuchni regionalnej, profesjonalny Club 
Muzyczny Jack’s Place oraz Ambasadę Zdrowia 
i Urody SPA. W cenie noclegu wykwintne śniadanie 
serwowane w formie bufetu szwedzkiego.

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

The Prezydent Medical Spa & Wellness Hotel**** 
is located in the centre of Krynica-Zdrój - “The 
Pearl of Polish Spas”, right at the foot of the Góra 
Parkowa Mountain by the Krynica promenade. 
The tradition of the hotel dates back to 1931 
when Ignacy Mościcki, the President of Poland, 
made a decision to build the Presidential Villa in 
the heart of Krynica-Zdrój. Currently, the hotel 
has 179 beds in 60 comfortable, spacious and 
air-conditioned rooms, and in 6 suites. The hotel 
has a Training and Conference Centre, the stylish 
“Magnolia” Restaurant serving regional specialities, 
the professional Jack’s Place Music Club and the 
Embassy of Health and Beauty Spa. The price 
includes a gourmet breakfast buffet.
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HOTEL SAOL***
ul. Zdrojowa 16
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 58 58
recepcja@hotelsaol.pl
www.hotelsaol.pl

Hotel położony jest w ścisłym centrum Krynicy-
-Zdroju, w odległości 150 m od deptaku. Dysponuje 
łącznie 65. miejscami noclegowymi w m.in. 7. 
luksusowych klimatyzowanych apartamentach. 
Wszystkie pokoje posiadają łazienki, tv-sat, lodówkę 
i bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. 
W Hotelu znajduje się sauna, solarium, gabinet ma-
sażu, dwie sale restauracyjne ze znakomitą kuchnią 
polską i międzynarodową, ponadto kącik zabaw dla 
dzieci, a przy obiekcie monitorowany, zamknięty 
i nieodpłatny parking. Klimatyzowana sala konferen-
cyjno-bankietowa wyposażona w sprzęt multime-
dialny umożliwia organizację szkoleń, konferencji 
i spotkań biznesowych. W ogrodzie do dyspozycji 
Gości góralska chata z grillem, plac zabaw dla dzieci.

The hotel is situated in the very centre of Krynica-
Zdrój within 150 m of the promenade. It has 
a total of 65 beds in 7 luxury air-conditioned 
suites, among others. All rooms have bathrooms, 
satellite TV, fridge and free Wi-Fi access. The 
hotel has a sauna, solarium, massage room, 
two dining rooms with excellent Polish and 
international dishes, as well as a play area for 
children, and by the facility, there is a monitored, 
enclosed and free car park. The air-conditioned 
conference and banquet room equipped with 
multimedia devices is perfect for training sessions, 
conferences and business meetings. In the 
garden, there is a mountain hut with a barbecue, 
and a playground for children.
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HOTEL SPA DR IRENA ERIS 
KRYNICA-ZDRÓJ**** 
ul. Czarny Potok 30
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 472 35 00
krynica@drirenaerisspa.com
www.DrIrenaErisSpa.com

Hotel SPA Dr Irena Eris położony jest w Dolinie 
Czarnego Potoku w Krynicy-Zdroju w odległości 
175 m od najbliższego wyciągu narciarskiego. Ho-
tel oferuje przestronne pokoje z balkonami, tv-sat, 
minibarkiem, sejfem, czajnikiem oraz bezpłatnym 
dostępem do Internetu. Restauracja „Szósty Zmysł” 
serwuje dania z różnych stron świata oraz kuchnię 
staropolską, a Restauracja „Thai Time” zaprasza na 
tajską przygodę, podczas której Goście skosztują 
egzotycznych smaków. Kosmetyczny Instytut Dr 
Irena Eris działający w Hotelu proponuje zabiegi 
pielęgnacyjne na twarz i ciało, masaże oraz pora-
dy dermatologa. Do dyspozycji Gości jest sauna, 
łaźnia parowa i wanna z hydromasażem, siłownia 
oraz studio cardio.

Dr Irena Eris Spa Hotel is situated in the Czarny 
Potok Valley in Krynica-Zdrój within 175 m of 
the nearest ski lift. The hotel offers spacious 
rooms with balconies, satellite TV, mini-bar, 
safe, kettle and free Internet access. The “Szósty 
Zmysł” restaurant serves dishes from around 
the world and traditional Polish cuisine, and the 
“Thai Time” restaurant offers a Thai adventure 
where guests can taste some exotic dishes. The 
Dr Irena Eris Care Institute operating in the hotel 
offers facial and body treatments, massages 
and dermatological advice. The facility also has 
a sauna, steam room with hot tub, gym and 
cardio studio.
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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

Hotel usytuowany jest w samym centrum Krynicy-
-Zdroju i stanowi znakomitą bazę wypadową do 
wycieczek po mieście i okolicy. Do dyspozycji 
Gości urządzone w klasycznym stylu pokoje z ła-
zienkami wyposażone w mini bar, tv-sat z płaskim 
ekranem, telefon, sejf, bezpłatny bezprzewodowy 
Internet, w łazienkach są suszarki do włosów. 
W recepcji możliwość wypożyczenia gazet 
i czasopism oraz gier: szachy, kości, warcaby, karty 
do gry, begammon. W budynku znajduje się sala 
wielofunkcyjna umożliwiająca organizację spo-
tkań okolicznościowych. Goście mogą skorzystać 
z monitorowanego parkingu znajdującego się 
przy Hotelu.

The hotel is situated in the heart of Krynica-Zdrój 
and is a great starting point for town trips. It 
offers classically furnished rooms with bathrooms, 
equipped with a mini bar, satellite flat-screen TV, 
phone, safe and free Wi-Fi, and the bathrooms 
have hair dryers. At the reception, you can borrow 
some newspapers and magazines, as well as 
games: chess, dice, checkers, playing cards and 
backgammon. In the building, there is a multi-
purpose room for organising meetings. Guests 
can use the monitored car park located by the 
hotel.
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HOTEL WYSOKA
ul. Polna 2
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 58 92
tel. +48 502 410 503
tel. +48 504 290 507
wysoka@wysoka.com
www.wysoka.com

ul.Polna 2, 33-380 Krynica-Zdrój, tel.502410503 www.wysoka.com

Hotel położony jest w niewielkiej odległości od 
uzdrowiskowej części Krynicy-Zdroju, a jego 
kameralny charakter sprawia, że jest doskona-
łym miejscem do wypoczynku rodzinnego i dla 
niewielkich grup zorganizowanych. Do dyspozycji 
Gości są przestronne pokoje z balkonami, łazien-
kami, tv, telefonem, czajnikiem oraz bezpłatnym 
bezprzewodowym Internetem. Na terenie Hotelu 
znajduje się restauracja, drink-bar oraz sala wielo-
funkcyjna z kącikiem zabaw dla dzieci. W hotelo-
wym ogrodzie działa MiniGolf-PARK z 18. torami 
o różnym stopniu trudności oraz plac zabaw dla 
najmłodszych. W cenie noclegu zapewnione jest 
miejsce postoju samochodu – parking jest oświe-
tlony i monitorowany.

The hotel is situated within a short distance of the 
spa part of Krynica-Zdrój, and its intimate nature 
makes it a great place for family recreation and for 
small organised groups. It offers spacious rooms 
with balconies, bathrooms, TV, phone, kettle 
and free Wi-Fi. In the hotel, there is a restaurant, 
drink-bar and multi-purpose room with a play 
area for children. In the garden, there is a Mini-
Golf course with 18 holes of varying difficulty, 
and a playground for children. The price includes 
a parking space – the car park is lit and monitored.
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HOTEL** LITWIŃSKI 
33-312 Tęgoborze 336
tel. +48 18 444 90 25
litwinski@hotel-litwinski.pl
www.hotel-litwinski.pl

Hotel położony w sąsiedztwie Jeziora Rożnowskie-
go jest doskonałym miejscem do indywidualnego 
wypoczynku, organizacji imprez integracyjnych, 
szkoleń, konferencji i bankietów. Do dyspozy-
cji Gości pokoje standardowe oraz pokoje lux, 
wszystkie posiadają łazienkę, tv i bezpłatny dostęp 
do Internetu. Ponadto w Hotelu jest sauna, jacuzzi 
oraz 8 sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem, 
które mogą pomieścić od 20 do 250 osób. Obiekt 
dysponuje również dwoma stylowo urządzonymi 
salami restauracyjnymi, które serwują doskonałe 
dania według receptur kuchni staropolskiej i re-
gionalnej. Przy Hotelu jest bezpłatny parking oraz 
duży zadaszony grill z salą taneczną.

The hotel, situated in the vicinity of the 
Rożnowskie Lake, is an ideal venue for individual 
recreation, the organisation of team-building 
activities, training sessions, conferences and 
banquets. It offers standard and luxury rooms, all 
with their own bathroom, TV and free Internet 
access. In addition, in the hotel, there is a sauna, 
Jacuzzi, and 8 conference rooms with equipment, 
which can house 20-250 people. The facility 
also has two stylish dining rooms which serve 
excellent dishes according to the recipes of 
traditional Polish and regional cuisine. By the 
hotel, there is a free car park, and a large covered 
barbecue area with dance floor.
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HOTEL ACTIVA***
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

Trzygwiazdkowy Hotel dla aktywnych położony 
na szlaku 7 Dolin pomiędzy Jaworzyną Krynicką 
a Wierchomlą, w Dolinie Popradu, w miejsco-
wości uzdrowiskowej Złockie w Muszynie. Do 
dyspozycji Gości: 83 pokoje (1- i 2-os.), 3 studia 
rodzinne oraz 11 komfortowych apartamen-
tów. W hotelu: restauracja, kawiarnia, activ.club, 
strefa SPA, 5 sal konferencyjnych. Goście mogą 
skorzystać z bogatego zaplecza rekreacyjnego: 
strzelnica łucznicza, paintball, body zorb, rowery, 
quady, skutery śnieżne, trikke-skki, ślizgostrada. 
Dla dzieci: pokój zabaw i plac zabaw. Obiekt 
przystosowany jest do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Parking dla Gości jest bezpłatny. 
Hotel akceptuje zwierzęta domowe.

A three-star hotel for active people situated on 
the trail of 7 Valleys between the Jaworzyna 
Krynicka and Wierchomla Mountains, in the 
Poprad River Valley, in the spa village of Złockie 
in Muszyna. It offers: 83 rooms (single and 
twin/double), 3 family studio rooms and 11 
comfortable suites. The hotel offers: a restaurant, 
cafe, active club, spa zone and 5 conference 
rooms. Guests can enjoy a range of leisure 
facilities: archery range, paintball, body zorb, bikes, 
quads, snowmobiles, Trikke Skki and sliding track. 
For children: a playroom and playground. The 
facility is accessible for people with disabilities. 
The car park is free for guests. The hotel accepts 
pets.
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Hotel położony jest w pobliżu granicy polsko-
-słowackiej, w dolinie rzeki Poprad. Oferuje 
pokoje z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz 
telewizorem z dostępem do kanałów telewizji 
satelitarnej. Klimatyzowane pokoje wyposażone 
są w lodówkę i sejf, łazienkę z wanną i suszarkę 
do włosów. Większość pokoi posiada balkony. 
Do dyspozycji Gości strefa SPA z sauną turecką 
i suchą, „natryskami wrażeń” i falą termiczną oraz 
gabinet masażu. Hotelowa restauracja specjalizuje 
się w daniach kuchni regionalnej. Altana myśliw-
ska w ogrodzie stwarza możliwość organizacji 
spotkań przy ognisku. Przy Hotelu znajduje się 
także bezpłatny, bezpieczny parking.

HOTEL BEATA***
Złockie 103
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 49 17
recepcja@hotelbeata.pl
www.hotelbeata.pl

The hotel is situated near the Polish-Slovak border, 
in the Poprad River Valley. It offers rooms with 
free Internet access and satellite TV. The air-
conditioned rooms are equipped with a fridge 
and safe, and a bathroom with a bath and hair 
dryer. Most rooms have balconies. It offers a spa 
zone with Turkish and dry saunas, a “shower of 
sensations”, thermal wave and massage room. The 
hotel’s restaurant specialises in regional dishes. 
The summer house in the garden creates the 
possibility for fireside meetings. By the hotel, there 
is also a free, safe car park.
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HOTEL KLIMEK**** SPA
Złockie 107
33-370 Muszyna
tel. +48 18 477 82 22
recepcja@hotel-klimek.pl
www.hotelklimek.pl

Hotel KLIMEK**** SPA jest doskonałym miejscem 
na pobyt dla rodzin z dziećmi. Klimatyzowane 
pokoje wyposażone są w radio, sejf, mini barek 
i tv-sat. Do dyspozycji Gości nieograniczony 
wstęp do Aquaparku, w skład którego wchodzą: 
basen rekreacyjny z kaskadami i hydromasażem, 
gejzer powietrzny, zjeżdżalnia, brodziki dla dzieci, 
jacuzzi, bicze wodne i studio cardio. Nielimitowa-
ny pobyt obejmuje również strefę saun w tym: 
fińską, parową oraz na podczerwień. Hotel oferuje 
szeroką gamę zabiegów SPA&Wellness, w których 
para, woda, zapach i dotyk zapewniają relaks i re-
generację. Ponadto obiekt posiada kompleksowe, 
wielofunkcyjne sale konferencyjne z przystosowa-
ną powierzchnią wystawienniczą do organizacji 
konferencji, szkoleń i kongresów. 

KLIMEK Spa Hotel **** is a great place to stay for 
families with children. The air-conditioned rooms 
are equipped with a radio, safe, mini-bar and 
satellite TV. It offers unlimited access to the Aqua 
Park, including a recreational swimming pool 
with waterfalls and hydro massage, air geyser, 
slide, children’s pools, Jacuzzi, power showers and 
cardio studio. The unlimited stay also includes 
a sauna zone, including Finnish, steam and 
infrared saunas. The hotel offers a variety of Spa & 
Wellness treatments, where steam, water, aroma 
and touch provide relaxation and regeneration. 
In addition, the object has comprehensive, 
multifunctional conference rooms with adapted 
exhibition space for organising conferences, 
training sessions and congresses.
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HOTEL BESKID****
ul. Limanowskiego 1
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443 57 70
hotel@hotelbeskid.pl
www.hotelbeskid.pl

Hotel Beskid**** to komfortowy obiekt usytu-
owany w centrum miasta będący doskonałym 
miejscem na odpoczynek, przystanek w podróży 
służbowej czy pobyt biznesowy. To również wy-
śmienita baza wypadowa do okolicznych atrakcji. 
Do dyspozycji Gości są 72 pokoje wyposażone 
w łazienkę, minibar, telewizor, radio, telefon 
i bezprzewodowy Internet. W Hotelu znajduje 
się luksusowe SPA&WELLNESS, kręgielnia oraz 
restauracja oferująca dania kuchni współczesnej, 
staropolskiej i regionalnej. Ponadto restauracja 
organizuje lunche biznesowe, uroczyste kolacje, 
kolacje regionalne dla grup oraz wieczory inte-
gracyjne.

Beskid Hotel**** is a comfortable facility located 
in the town centre and is a perfect place to relax, 
a stop on your business trip, or a business stay. 
It is also an excellent starting point for visiting 
nearby attractions. It offers 72 rooms equipped 
with bathroom, mini-bar, TV, radio, phone and 
Wi-Fi. The hotel has a luxury SPA & WELLNESS area, 
bowling alley, and a restaurant offering modern, 
traditional Polish and regional dishes. In addition, 
the restaurant organises business lunches, gala 
dinners, regional cuisine dinners for groups and 
team-building events.
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HOTEL PANORAMA***
ul. Romanowskiego 4a
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 473 71 10
tel. +48 502 425 125
kontakt@hotelpanoramanowysacz.pl
www.hotelpanoramanowysacz.pl

Hotel usytuowany jest w samym centrum 
Nowego Sącza. Eleganckie i przestronne pokoje 
stwarzają odpowiedni klimat oraz warunki do 
wypoczynku. Każdy pokój posiada łazienkę, tv 
z dostępem do kanałów cyfrowych, lodówkę oraz 
bezprzewodowy dostęp do Internetu. Z usług nie-
odpłatnych Goście mogą skorzystać z depozytu, 
budzenia, przechowywania bagażu czy praso-
wania. Na terenie Hotelu znajduje się Restauracja 
„Impresja” znana z bardzo dobrej kuchni, bogatej 
karty menu, a na życzenie Gości serwująca dania 
dietetyczne. W Hotelu są trzy klimatyzowane sale 
konferencyjne, które tworzą doskonałe warunki 
do organizacji spotkań biznesowych, konferencji, 
kongresów, szkoleń, sympozjów oraz bankietów.

The hotel is situated in the heart of Nowy Sącz. 
Its elegant and spacious rooms create the right 
atmosphere and conditions for relaxation. Each 
room has a private bathroom, DTV, fridge and 
Wi-Fi access. Free services include a safe deposit, 
wake-up call, luggage storage and ironing. In the 
hotel, there is the “Impresja” restaurant, known for 
its very good cuisine and extensive menu, which 
serves light meals upon request as well. The hotel 
has three air-conditioned conference rooms that 
create perfect conditions for organising business 
meetings, conferences, congresses, training 
sessions, symposiums and banquets.
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HOTEL RYPSÓWKA
ul. Graniczna 95
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443 97 15
tel. +48 785 924 647
recepcja@rypsowka.pl
www.rypsowka.pl

Hotel Rypsówka to kameralny obiekt położony 
w cichej dzielnicy Nowego Sącza. Do dyspozycji 
Gości pokoje podstawowe i o podwyższonym 
standardzie z dużym tv LCD, zestawem wypo-
czynkowym i minibarkiem. We wszystkich po-
kojach znajduje się łazienka z prysznicem, tv-sat, 
telefon oraz dostęp do bezpłatnego Internetu. 
W cenę noclegu wliczone są śniadania serwowa-
ne w formie bufetu szwedzkiego oraz parking. Re-
stauracja oferuje bogate menu zawierające dania 
kuchni tradycyjnej i regionalnej. Dzięki dobremu 
zapleczu konferencyjnemu oraz sali bankietowej 
Hotel organizuje szkolenia, konferencje, spotkania 
biznesowe oraz imprezy okolicznościowe.

Rypsówka Hotel is an intimate facility situated 
in a quiet area of Nowy Sącz. It offers standard 
and high-standard rooms with a large LCD TV, 
sofa set and mini-bar. All rooms have a bathroom 
with shower, satellite TV, phone and free Internet 
access. The price includes a breakfast buffet and 
car park. The restaurant offers an extensive menu 
with traditional and regional cuisine. Thanks to 
its great conference facilities and banquet room, 
the hotel organises training sessions, conferences, 
business meetings and special events.
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HOTEL PIWNICZNA
SPA & CONFERENCE****
ul. J.K. Gąsiorowskiego 5
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 262 06 06
recepcja@hotelpiwniczna.pl
www.hotelpiwniczna.pl

Kameralny, luksusowy, jedyny w Polsce 4-gwiazd-
kowy butikowy hotel w stylu etnodesign. Do 
dyspozycji Gości oddaje 21 1- i 2-osobowych po-
koi oraz 15 ekskluzywnych apartamentów. Każdy 
pokój jest inny, wyjątkowy. Łączy je wysoki stan-
dard i oryginalny wystrój. Wszystkie wyposażone 
są w: telewizor, bezprzewodowy bezpłatny dostęp 
do Internetu, telefon stacjonarny, sejf i minibarek. 
Cena noclegu obejmuje śniadanie w restauracji 
„Czarna Owca” specjalizującej się w daniach 
kuchni regionalnej oraz nieograniczony dostęp 
do strefy HedoniSPA (m. in. baseny, sauny, łaźnie, 
grota solna, sesje floatingu, luksusowe zabiegi na 
ciało i twarz). W ofercie są również seanse i noce 
saunowe, w sezonie zimowym – codziennie. 

An intimate, luxury, and Poland’s only 4-star 
ethno-design, boutique hotel. It offers 21 single 
and twin/double bedrooms, and 15 exclusive 
suites. Each room is unique and special. They 
are all of high-standard and original design. 
They are equipped with: a TV, free Wi-Fi access, 
landline phone, safe and mini-bar. The price 
includes breakfast in the “Czarna Owca” restaurant 
specialising in regional cuisine and unlimited 
access to the HedoniSPA area (including 
swimming pools, saunas, baths, salt cave, 
floating sessions and luxurious facial and body 
treatments). The offer also includes sauna sessions 
and nights, in the winter season – every day.
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Ski Hotel wybudowany na fundamencie daw-
nego schroniska górskiego to trzygwiazdkowy 
Hotel położony w Suchej Dolinie. Do dyspozycji 
Gości pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z łazienkami, tv 
i bezpłatnym dostępem do Internetu. Ponadto 
w Hotelu znajduje się sauna sucha, parowa na 
podczerwień, restauracja, bilard, minibiblioteczka, 
baby-room, mini-spa, basen zewnętrzny oraz 
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Dzięki 
otoczeniu górskiej przyrody, pięknych krajo-
brazów i położeniu z dala od miasta obiekt jest 
doskonałym miejscem do organizacji pobytów 
grup szkoleniowych, imprez integracyjno-surviva-
lowych, wczasów rodzinnych, ognisk połączonych 
z pieczeniem barana lub prosiaka czy biesiad 
z kapelą góralską.

SKI HOTEL***
Sucha Dolina 33
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 41 17
skihotel@skihotel.pl
www.skihotel.pl

Ski Hotel, built on the foundations of a former 
mountain hut, is a three-star hotel situated in the 
Sucha Dolina valley. It offers single, twin/double 
and triple bedrooms with bathrooms, TV and free 
Internet access. In addition, in the hotel, there are 
dry, steam and infrared saunas, a restaurant, pool 
table, mini-library, baby-room, mini-spa, outdoor 
swimming pool, and ski rental. Thanks to the 
surrounding mountain wildlife, beautiful scenery 
and being away from the town, the facility is 
a perfect venue for stays of training groups, 
team-building and survival events, family holidays, 
bonfires with roasting pigs or lambs, or feasts with 
a highlander folk band.
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HOTEL WIERCHOMLA SKI & SPA RESORT***
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

Hotel położony jest w odległości 900 m od Stacji 
Narciarskiej Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla. Do 
dyspozycji Gości są pokoje z tv z kanałami kablo-
wymi, bezprzewodowym dostępem do Internetu 
oraz balkonem z widokiem na las i góry. Posiłki 
serwowane są w restauracji „Tysina”, która specjali-
zuje się w daniach kuchni regionalnej. Dla rodzin 
z dziećmi dostępna jest bezpłatna sala zabaw dla 
dzieci – „Klub Wierchołka”. W czasie wakacji, ferii, 
świąt i długich weekendów Klub zapewnia opiekę 
animatora. Ponadto do dyspozycji Gości: basen, 
kompleks wellness oraz siłownia. Gościom Hotelu 
przysługują atrakcyjne rabaty na skipassy na stoki 
Dwóch Dolin. Hotel posiada profesjonalne zaple-
cze konferencyjne na ponad 200 osób.

The hotel is situated within 900 m of the Dwie 
Doliny (Two Valleys) Muszyna-Wierchomla Ski 
Station. It offers rooms with cable TV, Wi-Fi access 
and balconies overlooking forests and mountains. 
Meals are served in the “Tysina” restaurant 
which specialises in regional dishes. Families 
with children have access to a free children’s 
playroom – “Klub Wierchołka”. During the summer 
and winter holidays, public holidays and long 
weekends, the Klub provides a carer. In addition, 
the hotel offers: a swimming pool, wellness 
complex and gym. Guests have discounts on ski 
passes to the slopes of the Dwie Doliny (Two 
Valleys) Ski Station. The hotel has dedicated 
conference facilities for more than 200 people.
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HOTEL PERŁA POŁUDNIA***
33-343 Rytro 380
tel. +48 18 446 90 31-33
tel. +48 605 240 240
recepcja@perlapoludnia.pl
www.perlapoludnia.pl

Hotel malowniczo położony w Dolinie Wielkiej 
Roztoki na obszarze Popradzkiego Parku Krajo-
brazowego. Do dyspozycji Gości jest 190 miejsc 
w komfortowych apartamentach i pokojach 1-, 
2- i 3-osobowych. W Hotelu znajduje się pełnowy-
miarowy kryty basen zasilany naturalną źródlaną 
wodą z ujęcia w rezerwacie Baniska, sauna, 
solarium, grota solna oraz Centrum SPA&Wellness. 
Hotel dysponuje również zapleczem konferen-
cyjnym (7 sal mieszczących od 15 do 300 osób) 
z kompletnym wyposażeniem multimedialnym. 
Restauracja „Pod Jasionową Polaną” oraz „Karczma 
Nad Potokiem” serwują dania kuchni polskiej, 
urozmaicone potrawami z kuchni całego świata.

The hotel is beautifully situated in the Wielka 
Roztoka River Valley in the area of the Poprad 
Landscape Park. It offers 190 beds in comfortable 
suites and single, twin/double and triple 
bedrooms. The hotel has a full-size indoor 
swimming pool supplied with spring water 
from the Baniska reserve, sauna, solarium, salt 
cave and Spa & Wellness Centre. The hotel also 
houses conference facilities (7 rooms for 15-300 
people) with full multimedia equipment. The “Pod 
Jasionową Polaną” and “Karczma Nad Potokiem” 
restaurants serve Polish dishes, with additional 
dishes from around the world.
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PENSJONAT GABOREK****
ul. Szkolna 7
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 262 67 10
recepcja@pensjonatgaborek.pl
www.pensjonatgaborek.pl

Pensjonat**** Gaborek położony jest w centrum 
Krynicy-Zdroju. Z okien budynku rozpościera się 
widok na Górę Parkową, Górę Krzyżową oraz na 
deptak i całą dolinę rzeki Kryniczanki. Do dyspozy-
cji Gości jest 26 pokoi (1- i 2-osobowych, pokoje 
rodzinne i apartament). Każdy pokój posiada 
łazienkę z kabiną prysznicową, tv i bezpłatny 
bezprzewodowy Internet. Restauracja w obiekcie 
serwuje dania z kuchni polskiej i regionalnej. Po-
nadto Pensjonat dysponuje bogatym zapleczem 
rekreacyjnym, które obejmuje między innymi 
bezpłatne centrum fitness oraz strefę SPA z sauną 
suchą, parową, jacuzzi i siłownią. Atutem są udo-
godnienia dla rodzin z dziećmi – sala i plac zabaw 
oraz łóżeczka dziecięce.

Pensjonat Gaborek**** is situated in the centre 
of Krynica-Zdrój. The windows of the building 
overlook the Góra Parkowa and Góra Krzyżowa 
mountains, and the promenade, and the whole 
valley of the Kryniczanka stream. The guest house 
offers 26 rooms (single and twin/double, family 
rooms, and a suite). Each room has a bathroom 
with shower, TV and free Wi-Fi. The restaurant 
in the facility serves dishes from Polish and 
regional cuisine. In addition, the guest house 
has a lot of leisure facilities, which include a free 
fitness centre and a spa zone with dry and steam 
saunas, a Jacuzzi and gym. There are also some 
amenities for families with children – a play room, 
playground and cots.
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Pensjonat położony jest w centrum uzdrowiskowej 
części Krynicy-Zdroju, tuż przy Parku Zdrojowym. 
Budynek ma zabytkowy front, jednak wnętrze jest 
nowoczesne i luksusowo wyposażone. Do dyspo-
zycji Gości są pokoje z łazienkami, tv, bezprzewo-
dowym Internetem, lodówką, radiem, czajnikiem 
oraz ręcznikami i wodą mineralną. Pensjonat 
oferuje kuchnię dla prawdziwych smakoszy opartą 
na naturalnych, ekologicznych produktach, pysz-
nych domowych ciastach i przetworach. Goście 
mogą korzystać z miejsca do grillowania oraz sali 
zabaw dla dzieci. Bezpłatny parking znajduje się 
przy budynku, a strzeżony oddalony jest o 500 m. 
W pobliżu Pensjonatu znajduje się wypożyczalnia 
nart i rowerów górskich oraz stadnina koni.

PENSJONAT KOŚCIUSZKO***
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

The guest house is situated in the center of the 
spa area of Krynica Zdrój, next to the Spa Park. 
The building has historic frontage, but the interior 
is modern and luxuriously furnished. It offers 
rooms with bathrooms, TV, free Wi-Fi access, 
fridge, radio, kettle, towels and mineral water. The 
guest house offers gourmet cuisine based on 
natural organic products, delicious homemade 
cakes and preserves. Guests can enjoy an area for 
barbecues and a playroom for children. Free car 
park is located by the building, and a guarded one 
is within 500 m. Close to the facility, there is a ski 
rental and mountain bike rental as well as horse 
stables.
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Małopolanka&Spa to kameralny Pensjonat położo-
ny na Deptaku Głównym, wybudowany w 1924 r. 
Tradycja oraz klimat wnętrz utrzymanych w stylu 
secesyjnym pozwala na podroż w czasie, chwilę 
odprężenia oraz relaks właściwy dla miejscowości 
uzdrowiskowej. Obiekt dysponuje 20 pokojami 
w zróżnicowanej klasie od Standard, Lux do 
Studio i Apartament. Wszystkie pokoje posiadają 
łazienki, telewizor, dostęp do Internetu. Cena 
noclegu obejmuje śniadanie serwowane w Re-
stauracji „Dwóch Świętych” oraz powitalny drink 
w Kawiarni „Dom Kawy i Wina”. Do dyspozycji 
Gości również zespół gabinetów SPA oferujący ką-
piele, masaże pielęgnacyjne modelujące sylwetkę 
oraz oczyszczające i odmładzające ciało.

PENSJONAT MAŁOPOLANKA & SPA***
ul. Bulwary Dietla 13
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 58 96
recepcja@malopolanka.eu
www.malopolanka.eu

Małopolanka & Spa is an intimate guest house 
situated on the main promenade, built in 1924. 
The tradition and atmosphere of the interiors 
decorated in an Art Nouveau style allows you to 
go back in time and enjoy a moment of relaxation 
typical for a spa town. The facility has 20 rooms 
ranging in class from Standard, Lux to Studio and 
Suite. All rooms have a bathroom, TV and Internet 
access. The price includes breakfast served in 
the “Dwóch Świętych” restaurant and a welcome 
drink in the “Dom Kawy i Wina” cafe. It also offers 
a complex of spa rooms with baths, body-shaping 
massages, and cleansing and rejuvenation 
treatment for the body.
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PENSJONAT ORLE
Piorunka 54 – Krzyżówka
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 476 18 26
tel. +48 517 280 310
recepcja@pensjonatorle.pl
www.pensjonatorle.pl

Pensjonat Orle znajduje się w miejscowości Krzy-
żówka, w odległości 6 km od centrum Krynicy-
-Zdroju. Dla Gości przygotowano przestronne, 
nowocześnie urządzone i komfortowe pokoje 
z łazienkami, tv z płaskim ekranem oraz dostępem 
do bezpłatnego bezprzewodowego Internetu. 
Ponadto Goście mogą wypocząć we wspólnym 
salonie, w ogrodzie przy grillu lub ognisku. 
Na miejscu jest bar oraz restauracja serwująca 
proste, smaczne i domowe dania z regionalnymi 
akcentami, których często można zasmakować 
tylko w okolicach Krynicy. Pensjonat specjalizuje 
się w organizacji szkoleń, spotkań biznesowych, 
integracyjnych, firmowych oraz wszelkich imprez 
okolicznościowych.

Pensjonat Orle is located in the village of 
Krzyżówka, within 6 km of the centre of Krynica-
Zdrój. Guests can enjoy spacious, modern and 
comfortable rooms with bathrooms, flat-screen 
TV and free Wi-Fi access. In addition, guests can 
relax in the common room, in the garden by 
the barbecue or by the fire. There is a bar and 
restaurant here, serving simple, tasty and home-
made dishes with regional influences which often 
can be tasted only in the vicinity of Krynica. The 
guest house specialises in organising training 
sessions, business meetings, team building, 
corporate and all kinds of special events.
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Pensjonat położony jest w spokojnej dzielnicy 
Krynicy-Zdroju, w odległości około 800 m od 
głównego deptaku. To doskonałe miejsce na 
spokojny wypoczynek i dobra baza wypadowa na 
pobliskie szlaki spacerowe, trasy rowerowe i stoki 
narciarskie. Do dyspozycji Gości jest 11 luksusowo 
wyposażonych pokoi. Każdy pokój posiada łazien-
kę wyposażoną w prysznic i suszarkę do włosów, 
tv LCD, telefon, mini-barek (lodówkę), dostęp do 
bezpłatnego bezprzewodowego Internetu oraz 
balkon. Ponadto w budynku znajduje się sauna, ja-
cuzzi, pomieszczenie do przechowywania sprzętu 
sportowego (nart, rowerów itp.), a przy Pensjona-
cie bezpłatny ogrodzony i monitorowany parking.

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

The guest house is situated in a quiet district 
of Krynica-Zdrój, about 800 m from the main 
promenade. It is the perfect place for a quiet 
holiday and a good starting point to the nearby 
hiking trails, bike trails and ski slopes. It offers 11 
luxury rooms. Each room has a bathroom with 
shower and hair dryer, LCD TV, phone, mini-bar 
(fridge), free Wi-Fi access and balcony. In addition, 
the building has a sauna, Jacuzzi, storage room 
for sports equipment (skis, bikes etc.), and a free 
enclosed and monitored car park.
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Jaworzyna to kameralny eko Pensjonat przyjazny 
rodzinom z dziećmi, seniorom oraz Gościom 
szukającym spokoju i preferującym zdrowy, spor-
towy tryb życia. Pensjonat oferuje 45 komforto-
wych miejsc noclegowych. Wszystkie pokoje są 
wyposażone w telewizor z dostępem do kanałów 
kablowych. Część pokoi posiada wygodną strefę 
wypoczynkową. Do dyspozycji Gości jest bar oraz 
sprzęt do grillowania, a najmłodsi mogą skorzy-
stać z sali zabaw, animacji i placu zabaw w ogro-
dzie. W cenę noclegu wliczone jest śniadanie 
i parking. W Pensjonacie Goście mogą skorzystać 
również z wypożyczalni rowerów górskich, prze-
chowalni sprzętu narciarskiego i szkółki narciar-
skiej. Pensjonat honoruje KARTĘ DUŻEJ RODZINY.

PENSJONAT JAWORZYNA
ul. Polna 24a
33-370 Muszyna
tel. +48 601 911 994
pensjonatjaworzyna@wp.pl
www.pensjonat-jaworzyna.pl

Jaworzyna is an intimate eco-guest house perfect 
for families with children, senior citizens and 
guests seeking peace and a healthy, athletic 
lifestyle. The guest house offers 45 comfortable 
beds. All rooms are equipped with cable TV. Some 
of the rooms have a comfortable seating area. The 
guest house has a bar and barbecue equipment, 
and the youngest guests can enjoy a playroom, 
organised activities and playground in the garden. 
The price includes breakfast and car parking. 
The guests can also use mountain bike rental, 
ski storage and the ski school. The guest house 
honours the LARGE FAMILY CARD.
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PENSJONAT**** KLIMEK
Złockie 106
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 92 05 (10:00-21:00)
recepcja@pensjonatklimek.pl
www.pensjonatklimek.pl

Pensjonat**** Klimek to propozycja prawdziwego 
wypoczynku wśród pięknej górskiej przyro-
dy. Zlokalizowany na obszarze Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego Pensjonat oferuje pokoje 
2- i 3-osobowe, wyposażone w klimatyzację, 
Internet, tv, sejf, łazienki z kabiną do hydroma-
sażu. Goście w ramach pobytu mogą korzystać 
z MINI-SPA: bio-sauna, natrysk wrażeń, terapia 
lodem oraz z wszystkich atrakcji Aquaparku 
w Hotelu Klimek**** SPA (50 m.) Restauracja 
„Strakija” oferuje kuchnię pełną zachwycających 
smaków i niepowtarzalnych aromatów. Połącze-
nie najlepszych tradycji kuchni polskiej z włoskim 
stylem i aromatem gwarantują niezapomniane 
wrażenia smakowe. 

Pensjonat Klimek**** is an option for a real holiday 
among beautiful mountainous nature. Located 
in an area of the Poprad Landscape Park, the 
guest house offers twin/double and triple rooms, 
equipped with air conditioning, Internet, TV, safe 
and bathrooms with hydro-massage shower 
cabins. Guests can use a MINI-spa: bio-sauna, 
shower of sensations, ice therapy and all of the 
attractions of the Aqua Park in the Klimek Spa 
Hotel**** (50 m.) The “Strakija” restaurant offers 
cuisine full of delicious flavours and unique 
aromas. The combination of the best traditions 
of Polish cuisine with Italian style and aroma 
guarantees an unforgettable taste experience.
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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

Rezydencja położona jest w parku sosnowym 
nad rzeką Poprad. Do dyspozycji Gości 28 pokoi 
2- i 3-osobowych z łazienkami, tv, bezpłatnym 
Internetem oraz 5 apartamentów z minibarkiem 
i sejfem. Ponadto w obiekcie: strefa odnowy bio-
logicznej z jacuzzi, sauną, gabinetem masażu oraz 
siłownia, sala konferencyjna, plac zabaw dla dzieci, 
basen letni, 4 boiska piłkarskie, szachy plenerowe 
i parking strzeżony. W cenę noclegu wliczone jest 
śniadanie, a Restauracja „Olimp” serwuje znakomite 
dania kuchni polskiej i światowej. Ponadto w Rezy-
dencji dwie klimatyzowane sale bankietowe na 150 
i 200 osób oraz karczma grillowa z regionalną kuch-
nią i biesiadami. W pobliżu Ośrodka jest przystań 
rowerowa, platforma widokowa, stadnina koni, 
paintball, szlaki górskie, stawy łowieckie i pływackie.

The residence is located in a pine park by the 
Poprad River. It offers 28 twin/double and triple 
rooms with bathrooms, TV, free Internet and 
5 suites with a mini-bar and safe. In addition, 
the building has: a wellness area with Jacuzzi, 
sauna, massage room, gym, conference room, 
playground for children, summer swimming pool, 
4 football pitches, outdoor chess and a guarded 
car park. The price includes breakfast, and the 
“Olimp” restaurant serves excellent dishes of Polish 
and world cuisine. In addition, the residence has 
two air-conditioned banquet rooms for 150 and 
200 people, and a barbecue tavern with regional 
cuisine and feasts. Near the centre, there is a bike 
rental, observation deck, stud farm, paintball, 
hiking trails, fishing and swimming ponds.
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Continental to sanatorium położone w samym 
centrum Krynicy-Zdroju. Do dyspozycji Gości 
są pokoje z łazienkami i tv. Sanatorium posiada 
bogatą bazę, która pozwala na wykonywanie 
zabiegów leczniczych w zakresie fizykoterapii, 
balneoterapii, hydroterapii i krioterapii. Ponadto 
Goście mogą relaksować się w Strefie Odnowy 
Biologicznej, w skład której wchodzi basen, jacuzzi, 
sauna fińska, sauna infrared, łaźnia parowa oraz 
chill-out room. W obiekcie znajduje się również 
jaskinia solna, gabinet kosmetyczny, fryzjerski, 
fitness, solarium oraz kawiarnia. Na dwóch kondy-
gnacjach dostępny jest Internet bezprzewodowy. 
Przy budynku jest parking niestrzeżony.

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

Continental is a sanatorium located in the heart of 
Krynica-Zdrój. It offers rooms with bathrooms and 
TV. The sanatorium has a wide base which allows 
medical treatments to be performed in the fields 
of physiotherapy, balneotherapy, hydrotherapy, 
and cryotherapy. In addition, guests can relax in 
the Wellness Zone including a swimming pool, 
Jacuzzi, Finnish sauna, infrared sauna, steam room 
and chill-out room. The facility also has a salt 
cave, beauty parlour, hairdresser’s, fitness centre, 
solarium and cafe. Two storeys are also equipped 
with Wi-Fi. There is an unguarded car park by the 
building.
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Sanatorium położone jest w bezpośrednim są-
siedztwie Parku Zdrojowego. Do dyspozycji Gości 
37 pokoi z pełnym węzłem sanitarnym, tv, balko-
nem i bezprzewodowym Internetem. Na terenie 
obiektu działa Centrum Zdrowia oferujące zabiegi 
lecznicze: hydroterapię, fizykoterapię, kinezyte-
rapię i masaże. Restauracja oferuje całodzienne 
wyżywienie, a na życzenie Gości posiłki uwzględ-
niające diety. Sanatorium specjalizuje się w lecze-
niu schorzeń narządów ruchu i organizuje wczasy 
zdrowotne, pobyty weekendowe, profilaktyczne 
i rehabilitacyjne z zabiegami pod kontrolą lekarza. 
Obiekt dostosowany jest do przyjmowania osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

SANATORIUM ENERGETYK
ul. Kiepury 2a
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 55 94
recepcja@energetyk-krynica.com
www.energetyk-krynica.com

The sanatorium is located in the immediate 
vicinity of the Spa Park. It offers 37 rooms with 
sanitary facilities, TV, balcony and Wi-Fi. The 
facility has a Health Centre offering medical 
treatments: hydrotherapy, physical therapy and 
massages. The sanatorium’s restaurant offers 
all-day dining and, upon request, dietary meals. 
The sanatorium specialises in the treatment of 
musculoskeletal system diseases, and organises 
health holidays, weekend stays, prophylactic and 
rehabilitation stays with treatment under medical 
supervision. The object is adapted for people 
using wheelchairs.
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Sanatorium położone jest w centrum Krynicy-
-Zdroju. Dzięki swojej lokalizacji Kuracjusze mają 
dogodny dostęp do pijalni wód mineralnych oraz 
największych atrakcji uzdrowiska. Obiekt dyspo-
nuje 190. miejscami noclegowymi w pokojach 1-, 
2- i wieloosobowych oraz w pokojach o podwyż-
szonym standardzie. Wszystkie pokoje posiadają 
łazienki. Do dyspozycji Gości jest pełna baza 
zabiegowa, całodobowa opieka lekarska i pielę-
gniarska, doskonale wyposażona sala gimnastycz-
na, kawiarnia, sauna i solarium, siłownia zewnętrz-
na oraz parking. Na Gości czeka smaczna domowa 
kuchnia, a na specjalne życzenie serwowane są 
posiłki uwzględniające różne diety.

SANATORIUM UZDROWISKOWE
LEŚNIK-DRZEWIARZ
ul. Podgórna 1
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 61 do 63
fax +48 18 471 29 32
recepcja@lesnik-drzewiarz.pl 
www.lesnik-drzewiarz.pl

The sanatorium is located in the centre of Krynica-
Zdrój. Thanks to its location, guests have easy 
access to the mineral water pump room and 
the major attractions of the spa. The facility has 
190 beds in single, twin/double and multi-bed 
rooms, and in higher-standard bedrooms. All 
rooms have bathrooms. The facility offers a full 
range of treatments, 24-hour medical care, 
a well-equipped gym, cafe, sauna, solarium, 
outdoor gym and car park. Guests can enjoy some 
delicious home cooking, and on special request, 
the facility serves meals incorporating different 
diets.
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Sanatorium położone jest w bliskim sąsiedztwie 
Góry Parkowej oraz w niewielkiej odległości od 
deptaku i pijalni wód mineralnych. Do dyspozycji 
Gości są pokoje 1-, 2- i 3-osobowe i pokoje typu 
studio. Każdy pokój posiada łazienkę, tv i bezpłat-
ny dostęp do bezprzewodowego Internetu. Sana-
torium prowadzi działalność w zakresie lecznictwa 
uzdrowiskowego i rehabilitacji. Posiada pełną bazę 
zabiegową: hydroterapię, kinezyterapię, masaż 
leczniczy, krioterapię, fizykoterapię, balneoterapię, 
światłolecznictwo, rehabilitację ruchową i reha-
bilitację indywidualną długoterminową. Ponadto 
obiekt jest organizatorem turnusów rehabilitacyj-
nych dofinansowanych ze środków PFRON.

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

The sanatorium is located in close vicinity 
of the Góra Parkowa Mountain and within 
walking distance of the promenade and the 
mineral water pump room. It offers single, twin/
double and triple bedrooms, as well as studio 
rooms. Each room has a bathroom, TV and free 
Wi-Fi access. The sanatorium operates in the 
field of spa treatment and rehabilitation. It has 
a comprehensive treatment offer: hydrotherapy, 
physiotherapy, therapeutic massage, cryotherapy, 
physical therapy, balneotherapy, phototherapy, 
physical rehabilitation, and long-term individual 
rehabilitation. In addition, the facility organises 
rehabilitation camps financed by PFRON (The 
Fund for Rehabilitation of People with Disabilities).
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SANATORIUM
NOWE ŁAZIENKI MINERALNE
ul. Piłsudskiego 2
33-380 Krynica-Zdrój
tel./fax +48 18 471 23 31
nlm@kryniczanka.pl
www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Nowe Łazienki Mineralne powstały w czasie 
intensywnej popularności wyjazdów leczniczych 
„do wód” w latach 1924-1926. Wnętrza utrzymane 
są w stylu Art Deco. Na reprezentacyjnej klatce 
schodowej zachowały się oryginalne malowidła 
autorstwa Jana Bukowskiego. Do dyspozycji Gości 
jest 135 miejsc w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych. 
W ofercie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym lub 
tylko z umywalką. Każdy pokój wyposażony jest 
w tv. Do dyspozycji jest też jadalnia, sala telewizyj-
na oraz gabinet masażu klasycznego. Nowoczesna 
baza zabiegowa oraz wyspecjalizowana kadra 
medyczna zapewniają odpoczynek i powrót do 
zdrowia. W ramach oferty Sanatorium proponuje 
całodzienne wyżywienie z szerokim wyborem diet.

The sanatorium was founded during a period of 
huge popularity of medicinal trips “to the waters” 
in 1924-1926. The interiors are decorated in the 
Art Deco style. The impressive staircase still has 
the original paintings by Jan Bukowski. The facility 
offers 135 beds in single, twin/double and triple 
bedrooms. There are rooms with sanitary facilities 
or just with a sink. Each room is equipped with 
a TV. There is also a dining room, TV room and 
classic massage room. Modern treatment facilities 
and specialised medical staff provide relaxation 
and recovery. The sanatorium’s offer includes full 
board with a wide selection of diets.



SANATORIA  |  SANATORIA

43

SANATORIUM
NOWY DOM ZDROJOWY
ul. Nowotarskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
tel./fax +48 18 471 28 15
ndz@kryniczanka.pl
www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Nowy Dom Zdrojowy został otwarty latem 1939 r. 
Ciekawe i efektowne wnętrza utrzymane są 
w stylistyce modernistycznej. To jedna z naj-
lepszych polskich budowli modernistycznych. 
Ogromne, falowane lustra i charakterystyczne 
drzwi z okrągłymi przeszkleniami nawiązują do 
stolarki okiennej na statkach. Do dyspozycji Gości 
jest 198 miejsc noclegowych, w tym pokoje 1-, 
2- i 3- osobowe, pokoje rodzinne typu studio oraz 
apartamenty. Każdy pokój wyposażony jest w tv. 
Obiekt dysponuje nowoczesną bazą zabiegową, 
gabinetem masażu klasycznego i sauną. W cenie 
noclegu jest śniadanie, a jadalnia proponuje cało-
dzienne wyżywienie z szerokim wyborem diet. 

The sanatorium was opened in the summer of 
1939. Its interesting and impressive interiors 
were built in the Modernist style. It is one of the 
greatest Polish Modernist buildings. The huge, 
wavy mirrors and characteristic doors with round 
glazing are based on the window frames on ships. 
It offers 198 beds, including single, twin/double 
and triple rooms, family studio rooms, and suites. 
Each room is equipped with a TV. The facility has 
modern treatment equipment, a classic massage 
room and sauna. The price includes breakfast, 
and the dining room offers full board with a wide 
selection of diets.
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SANATORIUM
PATRIA
ul. Pułaskiego 35
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 11
tel./fax +48 18 471 22 87
patria@kryniczanka.pl
www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Sanatorium wybudowano w 1933 r. i do dziś 
zachwyca ono swym oryginalnym charakterem 
i niepowtarzalnym klimatem. Klimat tworzą 
elewacje z marmuru i alabastru oraz pamiątki 
z dawnych czasów: obrotowe drzwi, oryginal-
ny wystrój, sala jadalna z magicznymi lustrami 
pełniąca kiedyś rolę sali balowej. Do dyspozycji 
Gości jest apartament, do którego wracał ze swo-
ich podróży Kiepura z małżonką Martą Eggerth. 
Ponadto 86 miejsc noclegowych w pokojach 
1-, 2- i 3-osobowych. Każdy pokój wyposażony 
jest w radio i tv. Sanatorium oferuje nowoczesną 
bazę zabiegową, w tym hydroterapię, fizykotera-
pię i okłady borowinowe. 

The sanatorium was built in 1933, and its original 
character and unique atmosphere are still 
impressive. The atmosphere is created by marble 
and alabaster facades, and memorabilia from 
the old days: revolving doors, original decor, 
and a dining room with magical mirrors which 
used to be a ballroom. It offers a suite which was 
often used by Mr Kiepura and his wife, Ms Marta 
Eggerth. In addition, there are 86 beds in single, 
twin/double and triple bedrooms. Each room is 
equipped with a radio and TV. The sanatorium 
offers a modern treatment base, including 
hydrotherapy, physical therapy and mud wraps.
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SANATORIUM
STARY DOM ZDROJOWY
ul. Nowotarskiego 2
33-380 Krynica-Zdrój
tel./fax +48 18 471 28 18
sdz@kryniczanka.pl
www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Stary Dom Zdrojowy wybudowany został 
w 1889 r. i zachwyca najpiękniejszą w Polsce 
południowej salą balową. W budynku znajduje się 
również kawiarnia „Prezydencka” słynąca z najlep-
szej w Krynicy szarlotki z lodami. Do dyspozycji 
Gości jest jeden apartament i 155 miejsc w po-
kojach 1-, 2- i 3-osobowych. Część pokoi posiada 
łazienki. Bogata baza zabiegowa znajdująca się na 
terenie Domu Zdrojowego oferuje: hydroterapię, 
fizykoterapię, masaże (klasyczny, BOA – masaż 
sekwencyjny), balneologię oraz salę gimnastycz-
ną. Cena pobytu obejmuje: odpłatność za nocleg 
wraz ze śniadaniem. 

The sanatorium was built in 1889 and is really 
impressive with the most beautiful southern 
ballroom in Poland. In the building, there is also 
the “Prezydencka” cafe famous for the best apple 
pie with ice cream in Krynica. It offers one suite 
and 155 beds in single, twin/double and triple 
bedrooms. Some of the rooms have bathrooms. 
The numerous treatment facilities located in the 
Spa House offer: hydrotherapy, physical therapy, 
massages (classic, BOA – sequential massage), 
balneology and a gym. The price includes bed 
and breakfast.
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SANATORIUM UZDROWISKOWE ZGODA
ul. Piłsudskiego 42
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 20 76
recepcja@sanatoriumzgoda.pl
www.sanatoriumzgoda.pl

Sanatorium położone jest tuż przy Parku Słowiń-
skim w Krynicy-Zdroju. Specjalizuje się w kom-
pleksowej rehabilitacji, leczeniu chorób przewle-
kłych oraz ich profilaktyce. Wysoką skuteczność 
leczenia zapewnia różnorodność zabiegów oraz 
nowoczesny sprzęt. Zabiegi, poprzedzone wizytą 
lekarską, wykonywane są pod czujnym okiem 
personelu medycznego. Do dyspozycji Gości są 
przytulnie urządzone pokoje 1-, 2- i 3-osobowe 
oraz rodzinne pokoje studio. Każdy pokój wyposa-
żony jest w tv, telefon, radio, czajnik, ręczniki oraz 
dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto 
w Sanatorium Goście mogą korzystać z biblioteki, 
sali telewizyjnej oraz sali gimnastycznej z elemen-
tami siłowni. 

The sanatorium is located just by the 
Słowiński Park in Krynica-Zdrój. It specialises in 
comprehensive rehabilitation, the treatment of 
chronic diseases and their prevention. The high 
effectiveness of the treatments is assured by their 
diversity and modern equipment. The procedures, 
preceded by a visit to a doctor, are carried out 
under the watchful eye of medical staff. The 
sanatorium offers warmly furnished single, twin/
double and triple bedrooms, as well as family 
studio rooms. Each room is equipped with a TV, 
phone, radio, kettle, towels and Wi-Fi access. In 
addition, in the sanatorium, guests can use the 
library, TV room and gym.
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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

Sanatorium położone jest na wzgórzu w sercu 
Muszyny, w sąsiedztwie Ogrodów Sensorycznych, 
i w pobliżu Magicznych Ogrodów, kompleksu ba-
senów, amfiteatru, kortów tenisowych oraz pijalni 
wody mineralnej. Obiekt dysponuje pokojami  
1-, 2-, 3-osobowymi i apartamentami dla łącznie 
120 osób. W pokojach łazienki, tv-sat, bezprze-
wodowy Internet, radio, telefon. Do dyspozycji 
Gości są: kawiarnia, sauna, jacuzzi, kijki do Nordic 
Walking, Fitness Club oraz SPA&Wellness oferujące 
szeroką gamę zabiegów. Sanatorium zachęca 
do skorzystania z pakietów pobytowych np.: 
„Odskocznia od krzesła”, „S.O.S. kręgosłupa”, „Senior 
55+”, „Szykujemy się na narty”, „Weekend z Colway” 
czy wczasy z dietą dr Ewy Dąbrowskiej.

The sanatorium is located on a hill in the heart of 
Muszyna, in the vicinity of the Sensory Gardens, 
and close to the Magic Gardens, swimming pool 
complex, amphitheatre, tennis courts, and mineral 
water pump room. The facility has single, twin/
double and triple bedrooms and suites for a total 
of 120 people. In the rooms, there is a bathroom, 
satellite TV, Wi-Fi, radio and phone. The sanatorium 
offers: a cafe, sauna, Jacuzzi, Nordic Walking poles, 
Fitness Club, and Spa & Wellness offering a wide 
range of treatments. The sanatorium encourages 
guests to take advantage of package holidays, e.g.: 
“Escape from the chair”, “Spine SOS”, “55+ Senior”, 
“We’re going skiing”, “Weekend with Colway” or 
holiday with the Dr Ewa Dąbrowska diet.
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SANATORIUM WIKTOR CECHINI
MEDICAL & SPA
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

Sanatorium położone jest w centralnej części 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego na Łopacie 
Polskiej. Obiekt dostosowany dla osób niepeł-
nosprawnych ruchowo i posiada 150 miejsc 
w komfortowo wyposażonych pokojach 1-, 
2- i 3-osobowych oraz pokojach typu studio. 
Ośrodek oferuje zabiegi z zakresu: hydroterapii, 
balneoterapii, fizykoterapii, inhalacji i rehabili-
tacji ruchowej. Regeneracji sił sprzyjają basen 
rehabilitacyjny, grota solna, siłownia, jacuzzi, sala 
rekondycyjna, sauna oraz zakład przyrodoleczni-
czy. Obok obiektu znajduje się parking, trawiaste 
boisko do piłki siatkowej, nożnej i ręcznej, piękny 
ogród oraz góralska wiata do organizacji spotkań 
przy akompaniamencie kapeli góralskiej.

WIKTOR CECHINI
M E D I C A L  &  S P A

The sanatorium is located in the central part of 
the Poprad Landscape Park in Łopata Polska. 
The building is adapted for people with physical 
disabilities, and has 150 beds in comfortably 
furnished single, twin/double and triple 
bedrooms, as well as studio rooms. The centre 
offers a range of treatments: hydrotherapy, 
balneotherapy, physiotherapy, inhalation and 
physical rehabilitation. Recharging your batteries 
is easy thanks to the rehabilitation pool, salt cave, 
gym, Jacuzzi, reconditioning room, sauna and 
natural medicine facility. Next to the sanatorium, 
there is a car park, grass volleyball court, football 
pitch, handball court, beautiful garden and 
mountaineer’s hut for organising meetings with 
the accompaniment of a mountain folk band.
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OŚRODEK WCZASOWO-LECZNICZY  
W WAPIENNEM
38-307 Wapienne 45
tel. +48 18 351 81 63
tel. +48 18 351 90 01
wapienne@wapienne.pl
www.wapienne.pl
www.uzdrowiskowapienne.pl

Kameralny Ośrodek o wysokim standardzie 
składający się z kilku obiektów. W budynkach 
całorocznych do dyspozycji Gości 73 miejsca noc-
legowe w pokojach 2- i 3-osobowych, natomiast 
w sezonowych domkach „góralskich” 4-5-oso-
bowych jest 75 miejsc noclegowych. Wszystkie 
pokoje z łazienkami, tv i Internetem. Na terenie 
Ośrodka działa zakład przyrodoleczniczy, w któ-
rym wykonywane są zabiegi z zakresu hydrote-
rapii (wykorzystywane są wody siarczkowo-siar-
kowodorowe „Marta” i „Kamila”), mechanoterapii, 
światłolecznictwa, elektrolecznictwa i kinezytera-
pii. Ponadto do dyspozycji Gości pijalnia, jaskinia 
solna, kompleks basenów na wolnym powietrzu 
latem, zespół boisk sportowo-rekreacyjnych. 

An intimate high-standard resort consisting of 
several facilities. In the year-round buildings, there 
are 73 beds in twin/double and triple bedrooms, 
while in the seasonal 4/5-bed “highland” cottages, 
there are 75 beds. All rooms have bathrooms, 
TV and Internet. In the resort, there is a natural 
medicine facility which offers treatment in the 
fields of hydrotherapy (“Marta” and “Kamila” 
sulphide and hydrogen sulphide waters are used), 
mechanotherapy, phototherapy, electrotherapy 
and physiotherapy. In addition, the resort offers 
a pump room, salt cave, outdoor pool complex 
in the summer, and a complex of sports and 
recreational fields.



SANATORIA  |  SANATORIUMS

50

Ośrodek Uzdrowiskowy Beskid położony w Wy-
sowej-Zdroju posiada 129 miejsc noclegowych 
w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych oraz w aparta-
mentach. Wszystkie pokoje mają łazienkę, balkon 
i tv. Ponadto do dyspozycji Gości jest baza zabie-
gowa, biblioteka, sklep spożywczo-przemysłowy, 
kawiarenka internetowa, boisko do siatkówki, 
miejsce na ognisko, pralnia oraz monitorowany 
parking. Na terenie obiektu znajduje się 7-stano-
wiskowy Oddział Hemodializy i Dializy Otrzewno-
wej. Ośrodek organizuje turnusy ze skierowaniem 
z NFZ, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem 
z PFRON, turnusy dla emerytów i rencistów, wcza-
sy lecznicze i wypoczynkowe. Kuracja w uzdrowi-
sku wspomagana jest wodami leczniczymi „Józef”, 
„Henryk” i „Franciszek”.

OŚRODEK UZDROWISKOWY
BESKID 
38-316 Wysowa-Zdrój 97
tel. +48 18 353 20 27
tel. +48 882 070 104
wysowa@uzdrowisko-wysowa.pl
www.uzdrowisko-wysowa.pl

Ośrodek Uzdrowiskowy Beskid situated in 
Wysowa-Zdrój has 129 beds in twin/double, 
triple and four-bed rooms, and in suites. All rooms 
have a bathroom, balcony and TV. In addition, 
the facility offers a treatment base, library, corner 
shop, Internet cafe, volleyball court, fireplace, 
laundry room and monitored car park. The 
resort has a 7-bed Department of Haemodialysis 
and Peritoneal Dialysis. It organises stays with 
referral from the NFZ (National Health Fund), 
rehabilitation stays with a contribution from 
PFRON (The Fund for Rehabilitation of People 
with Disabilities) stays for pensioners, as well 
as therapeutic and recreational holidays. The 
treatment in the spa is supported with the “Józef”, 
“Henryk” and “Franciszek” medicinal waters.
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OŚRODEK UZDROWISKOWY
BIAWENA
38-316 Wysowa-Zdrój 107
tel. +48 18 353 20 96
tel. +48 882 070 103
wysowa@uzdrowisko-wysowa.pl
www.uzdrowisko-wysowa.pl

Ośrodek Uzdrowiskowy Biawena położony 
w Wysowej-Zdroju dysponuje 190. miejscami 
w pokojach 1-, 2-, 3- i 4-osobowych, studiach 1+1, 
2+2 oraz w apartamentach. Wszystkie pokoje 
z łazienką, balkonem i tv. Do dyspozycji Gości jest 
baza zabiegowa, basen rehabilitacyjno-rekreacyj-
ny z hydromasażami, świetlica, sala gimnastyczna, 
biblioteka, kawiarnia, kawiarenka internetowa, wy-
pożyczalnia rowerów górskich, miejsce na ognisko 
oraz monitorowany parking. Na terenie obiektu 
znajduje się Oddział Diabetologiczny. Ośrodek 
organizuje turnusy ze skierowaniem z NFZ i ZUS, 
dofinansowaniem z PFRON, turnusy dla emerytów 
i rencistów, wczasy lecznicze i wypoczynkowe. 
Kuracja wspomagana jest wodami leczniczymi 
„Józef”, „Henryk” i „Franciszek”.

Ośrodek Uzdrowiskowy Biawena situated in 
Wysowa-Zdrój has 190 beds in single, twin/
double, triple and 4-bed rooms, 1+1/2+2 studio 
rooms, and in suites. All rooms have a bathroom, 
balcony and TV. The resort offers a treatment base, 
rehabilitation and recreational swimming pool 
with hydromassages, day room, gym, library, cafe, 
Internet cafe, mountain bike rental, fireplace and 
monitored car park. The facility has a Diabetes 
Ward. The resort organises stays with referral 
from the NFZ (National Health Fund), and ZUS 
(The Social Insurance Institution), co-financed 
by PFRON (The Fund for Rehabilitation of People 
with Disabilities) stays for pensioners, as well 
as therapeutic and recreational holidays. The 
treatment is supported with the “Józef”, “Henryk” 
and “Franciszek” medicinal waters.
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Słoneczny Cypel to zespół apartamentów (2-, 3-, 
4-osobowych, z łazienkami i ogrzewaniem podło-
gowym) położonych bezpośrednio nad Jeziorem 
Rożnowskim. Apartamenty posiadają kuchnie 
otwarte na salon przechodzący w zadaszony taras. 
Z każdego apartamentu rozpościera się widok na 
Jezioro i „Małpią Wyspę”. W odległości 15 m znaj-
duje się plaża. Na terenie kompleksu znajduje się 
centrum SPA, kryty basen, jacuzzi, 5 saun, tężnia 
solankowa siłownia i strefa cardio. Za dodatkową 
opłatą do dyspozycji Gości są kręgle, squash, 
sprzęt pływający, rowery, salon gier, kawiarnia, 
restauracja oraz drink bar. Słoneczny Gródek 51 
to niezależny domek dla maksymalnie 4 osób, 
z aneksem kuchennym i balkonem.

APARTAMENTY SŁONECZNY CYPEL
I SŁONECZNY GRÓDEK 51
33-318 Gródek nad Dunajcem
tel. +48 501 494 575
office@slonecznycypel.pl
www.slonecznycypel.pl
www.slonecznygrodek51.pl

Słoneczny Cypel is a complex of suites (twin/
double, triple and 4-bed, with bathrooms and 
underfloor heating) located right beside the 
Rożnowskie Lake. The suites have a kitchen open 
to the living room with a covered terrace. Every 
suite overlooks the lake and “Monkey Island”. There 
is a beach within 15 m. The complex has a spa 
centre, indoor swimming pool, Jacuzzi, 5 saunas, 
brine graduation tower, gym and cardio zone. 
For an additional fee, guests can enjoy bowling, 
squash, swimming equipment, bikes, a game 
room, cafe, restaurant and drink bar. Słoneczny 
Gródek 51 is a separate cottage for up to 4 people, 
with a kitchenette and balcony.
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA
OŚRODEK 
SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY 
ul. Chłodna 16
33-330 Grybów
tel./fax +48 18 445 03 04
a.kania@ca.pw.edu.pl
www.grybow.pw.edu.pl

Obiekt całoroczny dostępny również dla osób 
spoza Politechniki Warszawskiej. Ośrodek zloka-
lizowany na jednym ze wzniesień otaczających 
Grybów dysponuje czterema budynkami na ob-
fitującym w zieleń obszarze. W ofercie 125 miejsc 
w 40 pokojach z łazienkami (1-, 2-, 3- , 4-osobo-
we, 2 apartamenty). Cały teren jest ogrodzony 
i zapewnia sprzyjające warunki do wypoczynku 
rodzinnego, grup zorganizowanych, pracy dydak-
tycznej i wychowawczej, spotkań integracyjnych 
oraz konferencji. Ośrodek dysponuje również 
salą konferencyjną na 120 osób. Na terenie jest 
parking, boisko do koszykówki i siatkówki, tenisa 
ziemnego, a także miejsce na grilla i ognisko, plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna, tenis stołowy i sauna. 

A facility open all year round, also available 
for people outside the Warsaw University of 
Technology. The resort is located on one of 
the hills surrounding Grybów and has four 
buildings in a green area. It offers 125 beds in 
40 rooms with bathrooms (single, twin/double, 
triple and 4-bed, and 2 suites). The entire area 
is enclosed and provides good conditions for 
family holidays, organised groups, teaching and 
education activities, team building meetings and 
conferences. The resort also has also a conference 
room for 120 people. It has a car park, basketball, 
volleyball and tennis courts, as well as a place for 
barbecues or bonfires, playground, outdoor gym, 
table tennis and sauna.
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Pokoje Gościnne obejmują łącznie 50 miejsc 
noclegowych i są przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Wszystkie pokoje posiadają 
łazienki, klimatyzację oraz bezpłatny dostęp do 
Internetu. Na terenie Gospodarstwa Pasieczne-
go „Sądecki Bartnik” posiłki serwuje restauracja 
„Bartna Chata” specjalizująca się w potrawach 
miodowych i domowej kuchni. Ponadto działa 
tu Skansen i Muzeum Pszczelarstwa, a dla Gości 
organizowane są wykłady na temat produktów 
pszczelich, warsztaty pszczelarskie, prelekcje, 
dyskusje i degustacje „miodowe”, a także animacje 
dla dzieci i dorosłych, przejażdżki wozem konnym, 
kuligi, ogniska oraz spotkania integracyjne. Dla 
najmłodszych jest plac zabaw zwany „Pszczelą 
Wioską” oraz zwierzyniec.

POKOJE GOŚCINNE 
W SĄDECKIM BARTNIKU
33-331 Stróże 235
tel. +48 18 445 18 82
tel. +48 18 414 05 77
tel. +48 18 414 05 78
bartnachata@bartnik.pl
www.bartnik.pl

Guest Rooms include a total of 50 beds and 
are adapted for people with disabilities. All 
rooms have bathrooms, air conditioning and 
free Internet access. On the “Sądecki Bartnik” 
Beekeeping Farm, the “Bartna Chata” restaurant 
serves meals and specialises in honey dishes and 
home cooking. In addition, there is an open-
air museum and Beekeeping Museum. Guests 
can participate in lectures on bee products, 
beekeeping workshops, talks, discussions and 
“honey” tasting sessions, as well as organised 
activities for children and adults, horse wagon 
rides, sleigh rides, bonfires and team-building 
meetings. Children can enjoy the “Pszczela Wioska” 
playground and a small zoo.
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Kameralny obiekt o wysokim standardzie, nowo-
czesny i luksusowy, położony w pięknej okolicy. 
Do dyspozycji Gości: 22 pokoje z łazienkami 
wyposażone w tv-sat, bezprzewodowy bezpłatny 
dostępu do Internetu oraz telefon. Większość 
pokoi posiada balkon z widokiem na góry. 
Cena noclegu obejmuje śniadanie w restauracji, 
która oferuje dania tradycyjnej kuchni polskiej 
z akcentami regionalnymi. W ośrodku znajduje się 
SPA autoryzowane przez francuską firmę Thalgo 
i Ella Baché. Oferta obejmuje zabiegi na ciało, 
twarz oraz masaże klasyczne i relaksacyjne. Hotel 
posiada Certyfikat ZŁOTY STANDARD W OBSŁU-
DZE KLIENTA oraz tytuł HOTEL ROKU w latach 
2011-2014.

4 PORY ROKU & SPA
ul. Zieleniewskiego 48
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 20 30
4pory@post.pl
www.4pory.pl

An intimate, modern and luxurious facility of 
a high standard situated in a beautiful area. It 
offers: 22 rooms with bathrooms, satellite TV, 
free Wi-Fi access and phones. Most rooms have 
a balcony overlooking the mountains. The price 
includes breakfast in the restaurant which offers 
traditional Polish dishes with regional influences. 
In the resort, there is a spa authorised by the 
French companies Thalgo and Ella Baché. The 
offer includes body treatments, facials, and classic 
and relaxation massages. The hotel has been 
awarded the GOLD STANDARD IN CUSTOMER 
SERVICE certificate, and the HOTEL OF THE YEAR 
title in 2011-2014.
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OŚRODEK WCZASOWO-SZKOLENIOWY
art NIKIFOR
ul. Świdzińskiego 20
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 477 87 00
hotel@nikifor.pl
www.nikifor.pl

ArtNikifor mieści się w zabytkowym, przedwo-
jennym budynku. Położony jest na malowniczym 
wzgórzu, w zacisznym centrum Krynicy-Zdroju. 
Otoczony lasem, stwarza przyjazne warunki 
wypoczynku. Goście wrażliwi na sztukę docenią 
wystrój wnętrz nawiązujący do sztuki z początku 
XX wieku. Każdy pokój nazwany jest imieniem 
swego artystycznego patrona – malarza, z jego 
dziełem na ścianie. Do dyspozycji 48 miejsc nocle-
gowych w komfortowych 1-, 2- lub 3-osobowych 
pokojach z łazienkami, tv kablową, telefonem, 
bezpłatnym bezprzewodowym Internetem. 
W apartamencie biznes oraz pokoju 2-osobowym 
LUX dodatkowym wyposażeniem jest aneks 
kuchenny z lodówką, mini barkiem i suszarką.

ArtNikifor is housed in a historical, pre-war 
building. It is situated on a picturesque hill, in 
the quiet centre of Krynica-Zdrój. Surrounded by 
woods, it creates perfect conditions for rest. Art 
lovers will appreciate the design of the interiors 
referring to early 20th century art. All rooms are 
named after their artistic patrons – painters, 
with their works on the walls. There are 48 beds 
in comfortable single, twin/double and triple 
bedrooms with bathrooms, cable TV, phone 
and free Wi-Fi. The business suite and twin LUX 
bedroom have an additional kitchenette with 
fridge, mini-bar and hair dryer.
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CHATA NA STOKU SŁOTWINY ARENA
ul. Słotwińska 51A
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 57 17 
tel. +48 669 229 840 
recepcja@slotwinyarena.pl
www.slotwinyarena.pl

Chata na Stoku to kameralny Ośrodek znajdujący 
się tuż przy Stacji Narciarskiej Słotwiny Arena 
w Krynicy-Zdroju. Usytuowanie obiektu przy sto-
ku, szlakach turystycznych i rowerowych sprawia, 
że jest to idealne miejsce do organizacji obozów 
sportowych, survivalowych, zielonych szkół czy 
zgrupowań narciarskich. Dla Gości przygotowano 
40 miejsc noclegowych w wygodnych pokojach 
z widokiem na trasy narciarskie oraz wyżywienie 
w narciarskiej restauracji. Przy obiekcie znajduje 
się bezpłatny, monitorowany parking. Dla naj-
młodszych przygotowano plac zabaw, Kubusiowy 
Stok Narciarski, a w Ośrodku – łóżeczka, krzesełka 
do karmienia, kącik zabaw dla dzieci oraz specjal-
ne dziecięce menu.

Chata na Stoku is an intimate resort situated just 
by the Słotwiny Arena Ski Station in Krynica-Zdrój. 
The facility’s location by the slope, and hiking and 
bike trails make it a perfect place for organising 
sports camps, survival, field school or ski camps. 
Guests can enjoy 40 beds in comfortable rooms 
overlooking ski trails, and catering in the ski 
restaurant. By the resort, there is a free, monitored 
car park. Children can enjoy a playground, 
“Kubusiowy Stok Narciarski” [small ski slope], and 
in the resort – cots, high chairs, a play area for 
children and special children’s menu.
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CENTRUM WYPOCZYNKU
I REHABILITACJI 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

Ośrodek dysponuje 180. miejscami noclegowymi 
w apartamentach oraz pokojach 1-, 2-, 3- i 4-oso-
bowych ze standardowym wyposażeniem: łazien-
ki, tv-sat, Internet. Do dyspozycji Gości: basen, 
siłownia, bilard, tenis stołowy, duży i bezpieczny 
parking, a dla najmłodszych: bawialnia i plac 
zabaw. Część zabiegowa Ośrodka oferuje bogaty 
wachlarz zabiegów leczniczych i rehabilitacyj-
nych oraz balneologicznych z zakresu fizjoterapii 
i hydroterapii. Ponadto w budynku znajduje się 
sauna, siłownia oraz gabinety kosmetyczny i sto-
matologiczny. W cenie noclegu Goście otrzymują 
śniadanie, dodatkowo jest możliwość wykupienia 
obiadów i kolacji, a wszystkie posiłki podawane są 
w formie bufetu szwedzkiego.

The resort has 180 beds in suites and single, twin/
double, triple and 4-bed rooms with standard 
equipment: bathrooms, satellite TV and Internet. 
It offers: a swimming pool, gym, pool table, table 
tennis, large and safe car park, and for children: 
a playroom and playground. The treatment part 
of  the resort offers a wide range of medical, 
rehabilitation and balneological treatments in 
the fields of physiotherapy and hydrotherapy. 
In addition, the building houses a sauna, gym, 
beauty parlour and dentist’s. The price includes 
breakfast, in addition, you can buy lunch and 
dinner, and all meals are served in the form of 
a buffet.
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DOM Z BALI
ul. Kraszewskiego 257B
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 881 201 889
rezerwacje@domzbali.com
www.domzbali.com

Dom z drewnianych bali zbudowany przez zako-
piańskich górali z drewna pochodzącego z Tatr. 
Ma powierzchnię ok. 100 m2 i jest przeznaczony 
dla grupy 6-10 osób. Położony na ogrodzonej po-
sesji z parkingiem i miejscem na grill jest idealnym 
miejscem do wypoczynku dla osób, które cenią 
spokój, komfortowe warunki oraz pełną niezależ-
ność. Do dyspozycji Gości są dwie duże komfor-
towe sypialnie na piętrze i dwie łazienki (w jednej 
prysznic, w drugiej wanna) oraz salon z komin-
kiem i dostęp do Internetu. Jasna i przestronna 
kuchnia umożliwia przygotowanie posiłków 
we własnym zakresie (sprzęt AGD: kuchenka, 
piekarnik, lodówka, kuchenka mikrofalowa oraz 
naczynia kuchenne). W kuchni znajduje się rów-
nież jadalnia z drewnianym stołem i ławami.

The house made of logs was built by Zakopane 
highlanders using wood from the Tatra 
Mountains. It has an area of approx. 100 m2 and is 
designed for groups of 6-10 people. It is situated 
in a fenced property with a car park and barbecue 
area, and is the perfect place for relaxation 
for people who value peace, comfortable 
conditions and full independence. It offers two 
large comfortable bedrooms upstairs and two 
bathrooms (one with a shower, and the other 
with a bath), and living room with a fireplace and 
Internet access. The bright and spacious kitchen 
allows you to prepare meals on your own (kitchen 
appliances: cooker, oven, fridge, microwave and 
utensils). The kitchen also has a dining room with 
wooden table and benches.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY DZIEDZIC
ul. Popiełuszki 8
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 603 661 566
biuro@krynica-dziedzic.pl
www.krynica-dziedzic.pl

Ośrodek położony jest w spokojnej okolicy 
w Krynicy-Zdroju, 1 km od wyciągu narciarskiego 
Słotwiny, w pobliżu także jest las, korty tenisowe 
i lodowisko. Do dyspozycji Gości są klasycznie 
urządzone pokoje z tv z dostępem do kanałów 
telewizji kablowej, czajnikiem oraz łazienką 
z prysznicem, suszarką do włosów i ręcznikami. 
W budynku znajduje się wspólny salon tele-
wizyjny z filmami dla dzieci oraz komputerem 
z dostępem do Internetu. Ponadto Goście mogą 
skorzystać ze stołu do ping ponga lub małej 
biblioteki. Na każdym piętrze znajduje się aneks 
kuchenny, w którym Goście mogą przygoto-
wywać własne posiłki. Przy Ośrodku jest ogród 
z altaną, kominkiem i grillem oraz parking.

The resort is situated in a quiet area of Krynica-
Zdrój, 1 km from the Słotwiny ski lift, close to 
the forest, tennis courts and ice rink. It offers 
classically furnished rooms with cable TV, kettle 
and bathroom with shower, hair dryer and towels. 
In the building, there is a common TV room with 
films for children and a computer with Internet 
access. In addition, guests can play table tennis 
or use small library. Each floor has a kitchenette 
where guests can prepare their own meals. By the 
resort, there is a garden with a gazebo, fireplace 
and barbecue, as well as a car park.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY MSW
ECHO
ul. Zieleniewskiego 16
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 55 45
echo@krynica.com.pl
www.echo.krynica.com.pl

Ośrodek MSW Echo położony jest w spokojnej 
części uzdrowiska, a jednocześnie blisko centrum. 
Posiada pokoje wyposażone zgodnie ze standar-
dami hotelowymi, z bezprzewodowym dostę-
pem do Internetu. Do dyspozycji Gości zaplecze 
rekreacyjne z sauną i oddzielone od części hote-
lowej sale konferencyjno-klubowe. Ich zaplecze 
techniczne sprzyja organizacji konferencji, kursów 
i narad. Ośrodek oferuje Gościom bezpłatny wstęp 
do Strefy Odnowy Biologicznej w Sanatorium 
„Continental”. Przy budynku, w kameralnym lasku 
znajduje się stylowa Altana „U Jana” z grillem. 
Goście mogą skorzystać też z parkingu.

The Echo resort of the Ministry of Internal Affairs is 
situated in a quiet part of the spa, yet close to the 
centre. It has rooms furnished according to hotel 
standards, with Wi-Fi access. It offers recreational 
facilities with a sauna, and conference and club 
rooms separated from the rest of the hotel. 
The technical facilities are great for organising 
conferences, courses and meetings. The resort 
offers free access to the Wellness Zone in the 
“Continental” Sanatorium. Next to the building, in 
a quiet forest, there is the stylish “U Jana” gazebo 
with a barbecue. Guests can also use the car park.
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Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Farys 
położony jest blisko centrum, w zacisznej części 
Krynicy-Zdroju. Ośrodek dysponuje 44 miejscami 
noclegowymi w apartamentach oraz pokojach 
z łazienkami, tv-sat z płaskim ekranem, czajnikiem, 
pościelą, ręcznikami i dostępem do bezpłatnego 
bezprzewodowego Internetu. Ponadto do dys-
pozycji Gości wanna z hydromasażem, wspólny 
salon, pokój gier i taras. Na miejscu dostępna jest 
również wypożyczalnia sprzętu narciarskiego 
i rowerów, siłownia, tenis stołowy, bilard, sauna 
oraz kącik zabaw dla najmłodszych. Dobrze wypo-
sażona sala konferencyjna dla 80 osób umożliwia 
organizację spotkań, szkoleń i konferencji.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-
SZKOLENIOWY FARYS
ul. Kościelna 11
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 01 00
tel. +48 515 114 612
rezerwacja@farys-krynica.pl
www.farys-krynica.pl

The Farys resort is situated near the centre, in 
a quiet area of Krynica-Zdrój. It has 44 beds in 
suites and rooms with bathrooms, satellite flat-
screen TV, kettle, bedsheets, towels and free Wi-Fi 
access. In addition, it has a hot tub, common 
room, game room and terrace. Guests can also 
use ski and bike rental, a gym, table tennis, pool 
table, sauna, and play area for children. The well-
equipped conference room for 80 people allows 
you to organise meetings, training sessions and 
conferences.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
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 usytuowany jest przy lesie w spokojnej 
części uzdrowiska, zaledwie 10 minut spacerem 
od centrum. Jest idealnym miejscem do rodzin-
nego wypoczynku, krótkich weekendowych 
pobytów, a także spotkań biznesowych i wyjaz-
dów służbowych. Do dyspozycji Gości są pokoje 
z łazienkami, tv-sat z płaskim ekranem, czajnikiem 
oraz bezpłatnym bezprzewodowym Internetem. 
W restauracji serwowane są śniadania w formie 
bufetu, a wieczorem tradycyjna kuchnia polska 
oraz regionalne specjały, którymi delektować 
można się w sali lub na tarasie. Na terenie obiektu 
mieści się także bar, przechowalnia sprzętu nar-
ciarskiego oraz sauna. Przy budynku znajduje się 
bezpłatny parking.

The resort is situated next to the forest in a quiet 
part of the spa, just 10 minutes’ walk from the 
centre. It is an ideal place for family holidays, short 
weekend stays, as well as business meetings and 
business trips. It offers rooms with a bathroom, 
satellite flat-screen TV, kettle and free Wi-Fi. The 
restaurant serves a buffet breakfast, and in the 
evening - traditional Polish cuisine and regional 
delicacies which can be enjoyed inside or on the 
terrace. The facility also has a bar, ski storage room 
and sauna. By the building, there is a free car park.
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CENTRUM ZDROWIA,
URODY I REKREACJI GEOVITA
ul. Leśna 15
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 04 00
krynica@geovita.pl
www.geovita.pl

Ośrodek położony jest w bezpośrednim sąsiedz-
twie lasów i Parku Zdrojowego. Ekskluzywne 
wnętrza Instytutu SPA&Wellness oraz bogaty 
program zabiegów odnowy biologicznej sprzyjają 
odzyskaniu spokoju i wewnętrznej harmonii. Do 
dyspozycji Gości są pokoje 1-, 2-, 3-osobowe oraz 
apartamenty na łącznie 128 miejsc. Wszystkie po-
koje posiadają łazienki, tv kablową, radio, telefon, 
bezpłatny Internet, lodówkę, leżaki, suszarki do 
włosów w apartamentach, pokoje do III piętra po-
siadają balkony. Ponadto w Ośrodku znajduje się 
sala restauracyjna na 90 miejsc, basen rekreacyjny, 
kawiarnia, sala kominkowa, sala bilardowa, salon 
fryzjerski, pokój zabaw dla dzieci oraz 3 wyposażo-
ne sale konferencyjne na 80, 40, 15 miejsc.

The resort is situated in the immediate vicinity 
of forests and the Spa Park. The exclusive interior 
of the Spa & Wellness Institute and a variety of 
wellness treatments help guests to regain peace 
and inner harmony. It offers single, twin/double 
and triple bedrooms and suites with a total of 
128 beds. All rooms have bathrooms, cable TV, 
radio, phone, free Internet, fridge, deckchairs, 
hair dryers in suites, and rooms up to the 3rd floor 
have balconies. In addition, in the resort, there is 
a restaurant for 90 people, leisure swimming pool, 
cafe, fireplace room, billiard room, hairdresser’s, 
playroom for children, and 3 equipped conference 
rooms for 80, 40 and 15 people.
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GOŚCINIEC CZARNY POTOK
ul. Czarny Potok 26a
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 03 00
fax +48 18 471 03 50
gosciniec@gosciniec.eu
www.gosciniec.eu

Gościniec Czarny Potok to obiekt noclegowo-
-gastronomiczny położony w dolinie Czarnego 
Potoku w odległości 800 m od Kolei Gondolowej 
na Jaworzynę Krynicką. Do dyspozycji Gości jest 
29 pokoi z łazienkami, tv-sat, telefonem i dostę-
pem do bezprzewodowego Internetu. W obiekcie 
znajduje się sala regionalna z barem i kominkiem 
serwująca potrawy kuchni staropolskiej, 2 klimaty-
zowane sale konferencyjne, kącik zabaw dla dzieci 
oraz sauna i jacuzzi. Przy budynku jest parking 
monitorowany, plac zabaw, ogród letni oraz chata 
myśliwska. Gościniec organizuje pobyty grupowe, 
imprezy integracyjne, biesiady i grille, a także 
pobyty rodzinne oraz imprezy okolicznościowe.

Gościniec Czarny Potok is an accommodation 
and catering facility situated in the Czarny Potok 
Valley within 800 m of the cable car lift to the 
Jaworzyna Krynicka Mountain. It offers 29 rooms 
with bathrooms, satellite TV, phone and Wi-Fi 
access. The facility has a regional hall with bar 
and fireplace, serving traditional Polish dishes, 2 
air-conditioned conference rooms, a play area for 
children, and a sauna and Jacuzzi. By the building, 
there is a monitored car park, playground, 
summer garden and hunting lodge. The tavern 
organises group stays, team-building events, 
feasts and barbecues, as well as family stays and 
special events.
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OŚRODEK SANATORYJNO-WCZASOWY
HAJDUCZEK
ul. Pułaskiego 64
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 54 08
rezerwacje@hajduczek.com.pl
www.hajduczek.com.pl

Ośrodek położony jest u podnóża Góry Parkowej 
w ciszy i zieleni, gdzie szum przepływającego 
strumyka wprawia każdego w dobry nastrój, a spa-
cer do centrum miasta zajmuje około 15 minut. 
Do dyspozycji Gości pokoje 1-, 2- i 3-osobowe 
z łazienkami, tv, radiem, czajnikiem, balkonem oraz 
dostępem do Internetu. W budynku znajduje się 
sala konferencyjna, świetlica z tv i stołem do tenisa, 
biblioteka oraz przechowalnia sprzętu narciarskiego. 
Na terenie Ośrodka można też skorzystać z boiska 
do gry w siatkówkę, a dla najmłodszych Gości przy-
gotowano plac zabaw. Zadaszone miejsce do gril-
lowania lub rozpalenia ogniska stwarza możliwość 
organizacji biesiad i spotkań. Ponadto Ośrodek 
oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne oraz salę ćwiczeń.

The resort is situated at the foot of the Góra 
Parkowa Mountain in a peaceful and green area, 
where the sound of the flowing stream puts 
everyone in a good mood, and a walk to the 
town centre takes about 15 minutes. It offers 
single, twin/double and triple bedrooms with 
a bathroom, TV, radio, kettle, balcony and Internet 
access. In the building, there is a conference room, 
day room with TV, table tennis table, library and 
ski storage room. The resort also has a volleyball 
court and children can use the playground. The 
roofed areas for barbecues or bonfires will allow 
you to organise feasts and meetings. In addition, 
the resort offers physiotherapy and an exercise 
room.
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Ośrodek położony w ścisłym centrum Krynicy-
-Zdroju w pobliżu wielu atrakcji jest doskonałym 
miejscem do wypoczynku zarówno dla Gości 
indywidualnych, rodzin jak i grup. Komfortowe 
i nowocześnie urządzone pokoje (po remoncie 
w 2015 r.) posiadają łazienkę, tv, telefon, zestaw 
do parzenia kawy i herbaty oraz dostęp do bez-
przewodowego Internetu. Ponadto do dyspozycji 
Gości jest restauracja serwująca wspaniałą polską 
kuchnię, baza zabiegowa z gabinetami odnowy 
biologicznej, sala konferencyjna, słoneczny duży 
taras z widokiem na Górę Parkową. Przy budynku 
znajduje się parking. Obiekt należy do Nadwiślań-
skiej Agencji Turystycznej Sp. z o. o. – sieci hoteli 
i ośrodków wypoczynkowych w Polsce.

DOM WYPOCZYNKOWO-LECZNICZY
JAGIELLONKA
ul. Piłsudskiego 24
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 27 83
tel. +48 18 471 54 86 
jagiellonka@nat.pl
www.nat.pl

The resort situated in the heart of Krynica-Zdrój, 
close to many attractions, is a great place to relax 
for individual guests, families and groups. The 
comfortable and modern rooms (renovated in 
2015) have a bathroom, TV, phone, coffee and 
tea making set, and Wi-Fi access. In addition, 
the facility has a restaurant serving excellent 
Polish cuisine, treatment base with wellness 
rooms, conference room, and large sunny terrace 
overlooking the Góra Parkowa Mountain. By the 
building, there is a car park. The facility belongs to 
the “Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o. o.” 
– a chain of hotels and resorts in Poland.
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Leśna Polana jest odrestaurowanym, historycznym 
obiektem o pięknej architekturze z czasów przed-
wojennych, który gościł Jana Kiepurę w 1924 r. 
Malowniczo położony na słonecznym stoku 
góry Jasiennik, w bliskiej odległości od centrum 
miasta sprzyja wypoczynkowi w ciszy i spokoju. 
Obok pięknie urządzonych pokoi z łazienkami 
o wysokim standardzie i bezpłatnym bezprzewo-
dowym Internecie, sali konferencyjnej, kawiarenki, 
mini SPA, parkingów, do dyspozycji Gości jest 
oratorium, które sprzyja wyciszeniu się duchowo, 
skupieniu na modlitwie i kontemplacji. Ośrodek 
organizuje wypoczynek indywidualny i grupowy, 
rekolekcje, konferencje, pobyty świąteczne, week-
endowe oraz rodzinne.

DOM WYPOCZYNKOWY 
LEŚNA POLANA
ul. Świdzińskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 888 00 50
tel. +48 883 044 142
recepcja@lesna-polana.eu
www.lesna-polana.eu

The Leśna Polana resort is a restored, historic 
pre-war building of beautiful architecture, visited 
by Jan Kiepura in 1924. Beautifully situated on 
the sunny slope of the Jasiennik mountain, within 
a short distance of the town centre, it is perfect 
for relaxing in peace and quiet. Apart from the 
beautifully furnished high-standard rooms with 
bathrooms and free Wi-Fi, conference room, 
cafe, mini spa and car parks, the facility offers an 
oratorio which provides conditions suitable for 
quietness, focusing on prayer and contemplation. 
The resort organises individual and group 
recreation activities, retreats, conferences, holiday, 
weekend and family stays.
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OŚRODEK SANATORYJNO- 
WYPOCZYNKOWY LWIGRÓD
ul. Nitribitta 6
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 472 58 00
biuro@lwigrod.pl
www.lwigrod.pl

Ośrodek usytuowany jest na zboczu góry Jasien-
nik, kilka minut spacerem od centrum miasta. 
Do dyspozycji Gości przestronne i komfortowo 
wyposażone pokoje z łazienkami, tv, telefonem 
i czajnikiem. Ośrodek posiada dwie klimatyzowane 
sale jadalne serwujące znakomitą kuchnię, a także 
gabinety masażu, saunę fińską, solarium, siłownię 
i salony: kosmetyczny, fryzjerski i SPA. Nad pra-
widłowym przebiegiem pobytu czuwa profesjo-
nalna kadra medyczna. W budynku dostępny jest 
bezprzewodowy Internet. Dzięki klimatyzowanej 
sali konferencyjnej wyposażonej w profesjonalny 
sprzęt audiowizualny możliwa jest organizacja 
konferencji, a w ekskluzywnej sali balowej organi-
zowane są imprezy okolicznościowe i bankiety.

The resort is situated on the mountainside of 
Jasiennik, a few minutes’ walk from the town 
centre. It offers spacious and comfortable rooms 
with bathrooms, TV, phone and kettle. The 
resort has two air-conditioned dining rooms 
serving excellent meals, as well as massage 
rooms, a Finnish sauna, solarium, gym, beauty 
parlour, hairdresser’s and spa. Your stay will be 
watched over by professional medical staff. The 
building has Wi-Fi. Thanks to the air-conditioned 
conference room equipped with professional 
audio-visual equipment, you can organise 
conferences, and in the exclusive ballroom, you 
can host special events and banquets.
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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

Osada to kompleks kilku budynków położony 
500 m od Centrum Narciarskiego Azoty-Słotwiny. 
Do dyspozycji Gości 2-, 3- i 4-osobowe pokoje 
z łazienkami, tv-sat i dostępem do Internetu, 
każdy urządzony w innym stylu. Na korytarzach 
znajdują się wyposażone aneksy kuchenne (czaj-
nik, lodówka, kuchenka mikrofalowa, naczynia 
i sztućce). Ponadto w budynku jacuzzi, sauna, stół 
bilardowy, oranżeria z biblioteczką oraz pokój 
zabaw dla dzieci. Przy Osadzie znajduje się plac 
zabaw, latem basen podgrzewany, brodzik dla 
dzieci, leżaki, altana biesiadna z paleniskiem i gril-
lem, pomieszczenie na narty, rowery, wózki oraz 
parking. W „Zagrodzie Smaku i Aromatu” serwowa-
ne są smaczne świeże posiłki także z grilla. 

Osada nadSlotwinka
...odpocznij w Krynicy!

Osada is a complex of several buildings situated 
500 m from the Słotwiny Ski Centre. It offers twin/
double, triple and 4-bed rooms with bathrooms, 
satellite TV and Internet access, with each room 
decorated in a different style. The hallways 
are equipped with kitchenettes (kettle, fridge, 
microwave, dishes and cutlery). In addition, in 
the building, there is a Jacuzzi, sauna, pool table, 
orangery with book collection, and playroom for 
children. Next to Osada, there is a playground, 
in the summer – heated swimming pool, 
children’s pool, deckchairs, gazebo with fireplace 
and barbecue, storage room for skis, bikes and 
strollers, and a car park. The “Zagroda Smaku 
i Aromatu” restaurant serves delicious fresh meals 
as well as grilled ones.
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OSADA TURYSTYCZNA DOMKI W LESIE
ul. Wolności 1
33-383 Tylicz
tel. +48 512 121 500
tel. +48 512 121 501
tel. +48 18 473 13 73
biuro@domkiwlesie.pl
www.domkiwlesie.pl

Osada położona jest w Tyliczu, 6 km od Krynicy-
-Zdroju. Składa się z 12 drewnianych domków 
o wysokim standardzie z tv i aneksem kuchennym 
z lodówką, płytą kuchenną i czajnikiem. W cenie 
pobytu, codziennie rano na tarasie każdego 
domku, Goście znajdą świeże pieczywo. Latem 
do dyspozycji Gości są dwa drewniane place 
zabaw, basen z brodzikiem, boisko do siatkówki 
plażowej i badmintona, kort do tenisa ziemnego, 
wypożyczalnia rowerów i łowisko pstrągów. Zimą 
– prywatny, mały stok narciarski, trasy narciarstwa 
biegowego, szkoła narciarska oraz wypożyczalnia 
i serwis sprzętu. Ponadto na terenie Ośrodka „Dom-
kowe Przedszkole” z profesjonalną opieką, a dla 
dorosłych ruska bania, balia wody z hydromasażem 
oraz miejsce na ognisko i szałas góralski z grillem.

Osada is located in Tylicz, 6 km from Krynica-
Zdrój. It consists of 12 high-standard wooden 
cabins with TV, kitchenette with fridge, cooker 
and kettle. The price includes the daily delivery 
of fresh bread to the terrace of each cabin. In the 
summer, it also offers two wooden playgrounds, 
a swimming pool with children’s pool, beach 
volleyball and badminton court, tennis court, bike 
rental and trout fishery. In winter – a small private 
ski slope, cross-country skiing trails, ski school, 
and ski equipment rental and service. In addition, 
“Domkowe Przedszkole” offers professional 
babysitting services, and for adults: banya, water 
tub bath with hydro massage, fireplace and 
mountain hut with barbecue.
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-
WYPOCZYNKOWY PANORAMA
ul. Wysoka 15
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 85
tel. +48 18 471 56 45
panorama.recepcja@krynica.pl
www.panorama.krynica.pl

Ośrodek Panorama położony w centrum Krynicy-
-Zdroju na zboczu góry Jasiennik, otoczony 
zielenią stwarza komfortowe warunki wypoczyn-
ku zarówno indywidualnego, jak i grup zorgani-
zowanych. Do dyspozycji Gości jest 210 miejsc 
noclegowych w apartamentach i przestronnych 
pokojach 1-, 2- i 3-osobowych z aneksami 
wypoczynkowymi, balkonami, łazienkami, tv-sat, 
radiem, telefonem i dostępem do bezprzewodo-
wego Internetu. Ponadto w budynku są sale kon-
ferencyjne, basen, jacuzzi, sauny (sucha i infrared), 
bilard, siłownia, baza zabiegowa, a także pokój 
bawialny dla dzieci (happy-room). Goście Ośrodka 
mogą liczyć na znakomitą kuchnię serwującą 
potrawy tradycyjne i regionalne.

The Panorama resort, situated in the centre of 
Krynica-Zdrój on the mountainside of Jasiennik 
and surrounded by greenery, creates comfortable 
rest conditions for both individuals and organised 
groups. It offers 210 beds in suites and spacious 
single, twin/double and triple bedrooms with 
living room areas, balconies, bathrooms, satellite 
TV, radio, phone and Wi-Fi access. In addition, 
the building has conference rooms, a swimming 
pool, Jacuzzi, saunas (dry and infrared), a pool 
table, gym, treatment base, as well as play room 
for children (happy-room). Guests of the resort 
can enjoy excellent cuisine with traditional and 
regional dishes served.
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OŚRODEK WCZASOWY PARADISE
ul. Pułaskiego 49
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 00 00
paradise.krynica@gmail.com
www.paradisekrynica.pl

Komfortowo wyposażony Ośrodek położony 
w centrum Krynicy-Zdroju dysponuje 45 miejsca-
mi noclegowymi, w pokojach zaprojektowanych 
z myślą o wypoczynku rodzinnym, aktywnym, 
integracji i relaksie. Wszystkie pokoje posiadają 
łazienki z kabinami prysznicowymi, ręczniki, tv, 
radio, czajnik oraz bezpłatny Internet. W sezonie 
letnim w Ośrodku działa bezpłatna wypożyczal-
nia rowerów, a w zimowym udostępniane jest 
pomieszczenie do przechowywania sprzętu 
narciarskiego. Do dyspozycji Gości: taras grillowy, 
ogródek letni, sala konferencyjna, sauna, jacuzzi 
oraz bezpłatny parking. Hotelowa restauracja 
„Paradise” serwuje wyśmienite potrawy kuchni 
polskiej i europejskiej.

The comfortably furnished resort situated in the 
centre of Krynica-Zdrój has 45 beds, in rooms 
designed for families, active recreation, integration 
and relaxation. All rooms have bathrooms with 
showers, towels, TV, radio, kettle and free Internet. 
In the summer, the resort has free bike rental, 
and in winter – it offers a storage room for ski 
equipment. The resort offers: a barbecue terrace, 
summer garden, conference room, sauna, Jacuzzi 
and free car park. The hotel’s restaurant, “Paradise”, 
serves delicious Polish and European dishes.
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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

Puenta Aparthotel to kompleks składający się 
z 3. domów wypoczynkowych z apartamentami, 
budynku recepcyjno-restauracyjnego oraz bez-
piecznych parkingów. Położony jest na obszarze 
2,5 ha na wzgórzu w pobliżu lasu. Do dyspozycji 
Gości są apartamenty 3-, 4- i 5-osobowe. Każdy 
posiada duży salon wypoczynkowy z tv i bezpłat-
nym dostępem do Internetu, oddzielną sypialnię, 
komfortową łazienkę oraz kompleksowo wyposa-
żony aneks kuchenny. Na terenie ośrodka Goście 
mają do dyspozycji urządzone w lesie palenisko 
z widokiem na potok, w odległości 200 metrów 
od obiektu jest prywatny stok narciarski dla 
początkujących, a Stacja Narciarska Jaworzyna 
Krynicka położona jest w odległości 3 km.

Puenta Aparthotel is a complex consisting of 
3 holiday cottages with suites, a reception and 
restaurant building, and safe car parks. It has an 
area of 2.5 ha and is located on a hill close to the 
forest. It offers triple, 4-bed and 5-bed suites. Each 
has a large living room with TV, and free Internet 
access, separate bedroom, comfortable bathroom 
and fully-equipped kitchenette. The resort offers 
a fireplace in the woods overlooking the stream. 
Within 200 metres of the facility, there is a private 
ski slope for beginners, and the Jaworzyna 
Krynicka Ski Station is located within 3 km.
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Willa U Babci Mili, położona w centrum Tylicza jest 
doskonałym miejscem na wypoczynek grup lub 
rodzin z dziećmi. Do dyspozycji Gości są wygodne 
pokoje z łazienkami, tv-sat, radiem i czajnikiem. 
Ponadto w Willi jest sala wielofunkcyjna z tenisem 
stołowym, a tuż przy domu boisko do siatkówki, 
koszykówki, plac zabaw dla dzieci z trampoliną, 
piaskownicą i domkami, wypożyczalnia rowerów 
oraz dwie duże altany na wieczorne spotkania, 
grillowanie i ognisko. Na życzenie Gości organi-
zowane jest pieczenie barana, prosiaka, a także 
spotkania przy oscypkach z grilla. Goście mają 
możliwość zakupu rzeźb z pracowni Gospodarza, 
który jako przewodnik poprowadzi także turystów 
w dowolne miejsce w Beskidzie Sądeckim.

U BABCI MILI
ul. Kazimierza Wielkiego 23
33-383 Tylicz
tel. +48 18 471 11 09
tel. +48 503 325 770
tel. +48 513 567 610
tyliczkwatery@poczta.onet.pl
www.ubabcimili.pl

The U Babci Mili villa located in the centre of Tylicz 
is the perfect place for group or family holidays. 
It offers comfortable rooms with bathrooms, 
satellite TV, radio and kettle. In addition, the villa 
has a multi-purpose room with table tennis, and 
right by the building, there is a volleyball court, 
basketball court, playground for children with 
a trampoline, sandpit and playhouses, bike rental 
and two large gazebos for evening meetings, 
a barbecue and fireplace. Upon request, we can 
organise the roasting of lamb or pork, as well as 
meetings with grilled “oscypek”. Guests can buy 
sculptures from the workshop of the host who, 
as a guide, will also take tourists to any place in 
the Beskid Sądecki mountain range.
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UROCZA
ul. Piękna 4
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 518 264 447
biuro@pensjonat-urocza.pl
www.pensjonat-urocza.pl

Ośrodek położony jest w samym centrum Krynicy-
-Zdroju. Do dyspozycji Gości jest 13 jasnych, 
komfortowych pokoi 2-, 3- i 4-osobowych wy-
posażonych w wygodne łóżka, tv, radio, suszarkę 
do włosów, akcesoria kosmetyczne, ręczniki oraz 
dostęp do bezpłatnego bezprzewodowego 
Internetu. W pokojach Komfort, Lux oraz Premium 
na Gości czeka zestaw powitalny z herbatą i kawą. 
Z myślą o rodzinnym wypoczynku w obiekcie 
są apartamenty składające się z sypialni, części 
wypoczynkowej oraz aneksu kuchennego. Cena 
noclegu obejmuje bogate śniadanie w formie 
bufetu szwedzkiego oraz możliwość skorzystania 
z monitorowanego parkingu. Ponadto w drew-
nianym domku na patio, z którego rozciąga się 
piękny widok znajduje się sauna fińska.

The resort is situated in the heart of Krynica-Zdrój. 
It offers 13 bright, comfortable twin/double, triple 
and four-bed rooms equipped with comfortable 
beds, TV, radio, hair dryer, cosmetic accessories, 
towels and free Wi-Fi access. In the Comfort, Lux, 
and Premium rooms, guests will find a welcome 
set with tea and coffee. For a family holiday, 
the facility has suites consisting of a bedroom, 
seating area and kitchenette. The price includes 
a rich buffet breakfast and the option to use the 
monitored car park. In addition, on the patio of 
the wooden cottage with a wonderful view, there 
is a Finnish sauna.
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VICTORIA CECHINI
ul. Kazimierza Pułaskiego 29 
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 534 92 41
tel. +48 604 435 396
rezerwacja@hotelvictoriakrynica.pl
www.hotelvictoriakrynica.pl

Victoria Cechini to wyróżniający się architekturą, 
nowoczesny, luksusowy i elegancki obiekt położo-
ny w centrum uzdrowiska. W pobliżu zlokalizowana 
jest stacja kolejki linowej na szczyt Góry Parkowej 
oraz deptak z pijalnią wód mineralnych i zabytkową 
zabudową. Do dyspozycji Gości jest 9 pokoi, w tym 
dwa apartamenty rodzinne i jeden apartament 
dwupoziomowy z widokiem na panoramę Krynicy. 
Pokoje z wygodnymi łóżkami i funkcjonalną łazien-
ką urządzone są komfortowo i stylowo, większość 
z nich posiada balkony. Ponadto w pokojach jest 
telewizor LED, lodówka z minibarkiem, czajnik 
bezprzewodowy, ręczniki, szlafroki oraz bezpłatny 
dostęp do Internetu. Dla wygody najmłodszych 
Gości obiekt udostępnia łóżeczka dziecięce.

Victoria Cechini is a unique modern, luxurious 
and elegant facility situated in the centre of the 
spa. It is located near the lift to the summit of 
the Góra Parkowa Mountain, and promenade 
with the mineral water pump room and historic 
buildings. It offers 9 rooms, including two family 
suites and one two-level suite with a panoramic 
view of Krynica. The rooms with comfortable 
beds and functional bathrooms are furnished 
in a comfortable and stylish way, and most of 
them have balconies. In addition, the rooms have 
an LED TV, fridge with mini-bar, wireless kettle, 
towels, bathrobes and free Internet access. There 
are also cots for the youngest guests.
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VILLA ŹRÓDŁO
ul. Konfederatów Barskich 10b
33-383 Tylicz
tel. +48 18 473 11 69
tel. +48 502 343 301
biuro@villazrodlo.pl
www.villazrodlo.pl

Villa Źródło – laureat ogólnopolskiego konkursu 
Hotel Przyjazny Rodzinie oferuje komfortowe, 
świetnie urządzone pokoje z łazienkami. W poko-
jach tv LCD, radio, lodówka i mini-barek, kosmety-
ki hotelowe, suszarka, czajnik oraz kawa i her-
bata. Ponadto do dyspozycji Gości jest jadalnia, 
przeszklona oranżeria z kominkiem, sala zabaw 
dla dzieci, sauna fińska, gabinet masażu, a przy 
budynku odkryty basen, brodzik dla maluchów 
i dwa kolorowe place zabaw. W Villi przygotowy-
wany jest bogaty program zajęć animacyjnych 
dla całej rodziny. Gospodarze, wykorzystując 
tradycyjne receptury, dbają aby posiłki dla Gości 
oparte były na zdrowej ekologicznej kuchni. 

The Źródło Villa – winner of a national 
competition for the Family-Friendly Hotel 
offers comfortable, well-furnished rooms with 
bathrooms. The rooms have an LCD TV, radio, 
fridge and mini-bar, hotel cosmetics, hair dryer, 
kettle, coffee and tea. In addition, the facility 
has a dining room, glazed orangery with 
fireplace, playroom for children, Finnish sauna, 
massage room and, by the building, there is 
a swimming pool, children’s pool, and two 
colourful playgrounds. The villa offers a wide 
range of activities for the whole family. The hosts 
use traditional recipes to make sure that meals 
served to the guests are based on healthy organic 
ingredients.
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WILLA ANTIDOTUM
ul. Leśna 49
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 695 030 012
willa@antidotum-krynica.pl
www.antidotum-krynica.pl

Willa jest malowniczo położona u podnóża góry 
Jasiennik, tuż przy lesie. Do dyspozycji Gości są 
kameralne pokoje z łazienkami oraz dobrze wypo-
sażona kuchnia do samodzielnego przygotowania 
posiłków wyposażona w lodówkę, płytę gazową, 
kuchenkę mikrofalową, naczyniami i sztućce. 
Ponadto w Willi jest sala kominkowa z ekranem 
projekcyjnym, wydzielone pomieszczenie do 
przechowywania nart i desek snowbordowych. 
Goście mogą wypożyczyć sanki dla dzieci, kijki 
do Nordic Walking, gitarę akustyczną, książki, gry, 
a także żelazko, deskę do prasowania oraz suszar-
kę do włosów. W całym obiekcie jest dostęp do 
bezprzewodowego Internetu. Przy budynku 
znajduje się parking.

The villa is beautifully situated at the foot of the 
Jasiennik mountain, just by the forest. It offers 
intimate rooms with bathrooms and well-
equipped kitchens for preparing your own meals, 
with a fridge, cooker, microwave, dishes and 
cutlery. In addition, the villa has a fireplace room 
with projector screen, and a separate storage 
room for skis and snowboards. Guests can rent 
sledges for children, Nordic Walking poles, an 
acoustic guitar, books, games, as well as an iron, 
ironing board and hair dryer. The whole building 
has Wi-Fi access. By the building, there is a car 
park.
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Willa Antracyt położona jest w cichej i spokojnej 
okolicy w odległości 350 m od stacji narciarskiej 
Słotwiny. Wszystkie pokoje oraz apartamenty 
posiadają łazienki, tv oraz dostęp do bezpłatnego 
Internetu. Jeden z apartamentów posiada aneks 
kuchenny i jest przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych. Do dyspozycji Gości jest duża, w pełni 
wyposażona kuchnia (sztućce, garnki, talerze), 
w której można samodzielnie przygotować posiłki. 
Ponadto duży, częściowo zadaszony taras jest 
idealnym miejscem na zorganizowanie biesiady 
lub grillowania. Przy budynku jest bezpłatny, ogro-
dzony parking oraz pomieszczenie przeznaczone 
do przechowywania nart i rowerów.

WILLA ANTRACYT
ul. Słotwinska 33
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 32 63
tel. +48 509 770 002
antracyt.krynica@gmail.com
www.nocowanie.pl/willaantracyt

The Antracyt Villa is located in a quiet and 
peaceful area within 350 m of the Słotwiny ski 
station. All rooms and suites have bathrooms, 
TV and free Internet access. One of the suites 
has a kitchenette and is adapted for people with 
disabilities. It offers a large, fully-equipped kitchen 
(cutlery, pots and plates) where you can prepare 
your own meals. In addition, the large partially 
roofed terrace is the ideal place to hold feasts or 
barbecues. By the building, there is a free, fenced 
car park, and ski and bike storage.
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Willa Avanti to komfortowy obiekt położony 
w spokojnej okolicy uzdrowiska Krynica-Zdrój, 
z dala od zgiełku a jednocześnie blisko centrum. 
Do dyspozycji Gości są pokoje z łazienkami 
i dostępem do kuchnio-jadalni oraz apartamen-
ty składające się z dwóch pokoi, holu i łazienki. 
W każdym pokoju jest tv-sat, pościel hipoalergicz-
na i dostęp do bezpłatnego bezprzewodowego 
Internetu. Dla wygody rodzin z dziećmi Willa 
dysponuje małymi łóżeczkami dla dzieci, fotelika-
mi, wanienkami, leżaczkami oraz placem zabaw. 
Gospodarze Willi wprowadzili do obiektu wiele 
ekologicznych rozwiązań takich jak segregacja 
śmieci, recykling oraz energooszczędne rozwiąza-
nia oświetleniowe.

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

The Avanti Villa is a comfortable facility situated 
in a quiet area of the Krynica-Zdrój spa, away 
from the hustle and bustle of the town, and 
yet close to the centre. It offers rooms with 
bathrooms and access to a kitchen-dining room 
and suites consisting of two rooms, a hall and 
bathroom. Each room has satellite TV, hypo-
allergenic bedsheets and free Wi-Fi access. For 
the convenience of families with children, the 
villa offers small cots, chairs, baths, deckchairs 
and a playground. The hosts of the villa have 
introduced a number of environmentally friendly 
solutions, such as the segregation of rubbish, 
recycling and energy-saving lighting solutions.
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WILLA BOŻY DAR
ul. Zdrojowa 14
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 22 81
recepcja@bozy-dar.pl
www.bozy-dar.pl

Willa Boży Dar położona jest w samym centrum 
Krynicy-Zdroju, w pobliżu pijalni wód mineralnych 
i muszli koncertowej przy deptaku spacerowym. 
Z budynku rozciąga się widok na Górę Parkową, 
deptak i panoramę Krynicy. Do dyspozycji Gości 
jest 26 pokoi 2-, 3- i 4-osobowych z łazienkami, 
w tym pokoje rodzinne typu studio. Część pokoi 
ma wyjście na balkon. W budynku znajduje się 
przytulny barek i klimatyzowana sala konferencyj-
na, a internauci mogą korzystać z bezprzewodo-
wego Internetu. Aktywni krwiodawcy i posia-
dacze karty biegacza otrzymują rabat za nocleg 
w wysokości 10%.

The Boży Dar Villa is located in the heart of 
Krynica-Zdrój, close to the mineral water pump 
room and the concert shell by the promenade. 
The building overlooks the Góra Parkowa 
Mountain, the promenade and the panorama 
of Krynica. It offers 26 twin/double, triple and 
four-bed rooms with bathrooms, including family 
studio rooms. Some of the rooms have a balcony. 
In the building, there is a cosy bar and air-
conditioned conference room, and Internet users 
have access to Wi-Fi. Active blood donors and 
runner card holders receive a 10% discount.
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WILLA EDEN 
ul. K. Pułaskiego 101
33-380 Krynica-Zdrój
tel. + 48 538 344 977
edenkrynica@vp.pl
www.edenkrynica.pl

Willa Eden położona jest u podnóża Góry Par-
kowej w Krynicy-Zdroju, w odległości 1,5 km od 
deptaku krynickiego i Pijalni Głównej. Do dys-
pozycji Gości jest 38 miejsc noclegowych w 12 
pokojach z łazienkami, tv, radiem i bezpłatnym 
dostępem do bezprzewodowego Internetu oraz 
apartamencie składającym się z salonu z komin-
kiem, sypialni, aneksu kuchennego. Na terenie Wil-
li dostępny jest ogród ze sprzętem do grillowania, 
plac zabaw dla dzieci, taras oraz przechowalnia 
sprzętu narciarskiego. W cenę zakwaterowania 
wliczone jest korzystanie z parkingu, ponadto 
obiekt akceptuje zwierzęta domowe.

The Eden Villa is located at the foot of the Góra 
Parkowa Mountain in Krynica-Zdrój, within 1.5 
km of the Krynica promenade and the Main 
Pump Room. It offers 38 beds in 12 rooms with 
bathrooms, TV, radio and free Wi-Fi access, and 
a suite consisting of a living room with fireplace, 
bedroom and kitchenette. The villa has a garden 
with barbecue facilities, a playground for children, 
terrace and ski storage room. The price includes 
using the car park. The facility also accepts pets.
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Willa jest miejscem przyjaznym szczególnie rodzi-
nom z dziećmi. Do dyspozycji Gości są wygodne 
pokoje 2-, 3- i 4- osobowe oraz pokoje typu studio. 
Każdy pokój posiada łazienkę, tv, lodówkę, czajnik, 
ręczniki oraz dostęp do bezprzewodowego Inter-
netu. W Willi przygotowano pokój zabaw, w któ-
rym są piłkarzyki, klocki, puzzle, gry planszowe, 
zabawki, kredki, kolorowanki, książeczki oraz duży 
ogród z placem zabaw, mini basenem i huśtawka-
mi, a zimą miejscem do zabaw na śniegu. Ponadto 
w Willi można wypożyczyć kołyskę, łóżeczko 
dziecięce, wózek spacerowy, wanienkę i sanki. 
Gospodarze dbają, aby wszystkie posiłki smakowa-
ły jak w domu przygotowując smaczne dania oraz 
pyszne ciasta i drożdżówki własnego wypieku.

WILLA HAMERNIK
ul. Biskupa Tylickiego 15
33-383 Tylicz
tel. +48 18 471 13 63
tel. +48 504 641 202
hamernik@wp.pl
www.hamernik-pokoje.pl

The villa is a friendly place, especially for families 
with children. It offers comfortable twin/double, 
triple and 4-bed rooms, and studio rooms. Each 
room has a bathroom, TV, fridge, kettle, towels 
and Wi-Fi access. The villa has a playroom, with 
table football, building blocks, puzzles, board 
games, toys, crayons, colouring books and 
books, and a large garden with playground, mini 
swimming pool and swings; and in winter – 
a place for fun in the snow. In addition, the villa 
can also lend cribs, cots, pushchairs, small baths 
and sledges. The hosts ensure that all food tastes 
like it is home-made, and prepare their own tasty 
meals, delicious cakes and pastries.
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Willa  Karla
K r y n i c a   Z d r ó j

WILLA KARLA
ul. Słotwińska 12a/b
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 608 488 616
biuro@willakarla.pl
www.willakarla.pl

Willa usytuowana jest w pięknym, zielonym 
zakątku uzdrowiska Krynica-Zdrój nad potokiem 
Słotwinka. Atrakcyjne położenie i wysoki standard 
stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku 
zarówno zimą, jak i latem. Do dyspozycji Gości są 
42 miejsca noclegowe w pokojach 2- ,3- i 4-oso-
bowych z łazienkami. Każdy pokój wyposażony 
jest w tv, czajnik, filiżanki, ręczniki oraz bezpłatny 
bezprzewodowy Internet. Ponadto w Willi znaj-
duje się świetlica z kącikiem do czytania, grami 
planszowymi, a przy obiekcie jest parking, miejsce 
do grillowania i biesiadowania przy gitarze, tram-
polina oraz plac do gry w badmintona i miejsce 
do leżakowania na słońcu.

The villa is situated in a beautiful green area of 
the Krynica-Zdrój spa on the Słotwinka stream. 
Such attractive location and high standard offer 
excellent conditions for recreation both in winter 
and summer. The villa offers 42 beds in double, 
triple and 4-bed rooms with bathrooms. Each 
room is equipped with TV, kettle, cups, towels 
and free Wi-Fi access. Moreover, there is a day 
room with reading area, board games, and by the 
building there is a car park, area for barbecues 
and for sitting or playing the guitar, trampoline 
and badminton court as well as a place for 
sunbathing.
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WILLA LUBICZ
ul. Tysiąclecia 23
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 795 457 693
apartamenty@krynicalubicz.pl
www.krynicalubicz.pl

Willa Lubicz jest kompleksem czterech aparta-
mentów, położonych w zacisznej części uzdrowi-
ska, 1 km od krynickiego deptaku. Do dyspozycji 
Gości jest balkon z leżakami, altana z grillem, 
tv-kablowa, wifi, sejf, pralnia oraz miejsce parkin-
gowe na zamykanej posesji. Każdy apartament 
wyposażony jest w pełny aneks kuchenny z ku-
chenką mikrofalową, 2 palnikami elektrycznymi, 
lodówką, zastawą stołową, czajnikiem i naczynia-
mi. Dla rodzin z dziećmi bezpłatnie udostępniane 
są łóżeczka, krzesełka do karmienia oraz wanienki. 
W ogrodzie znajduje się plac zabaw dla dzieci 
(trampolina, huśtawki, zjeżdżalnia, bocianie gniaz-
do i piaskownica).

The Lubicz Villa is a complex of four suites, located 
in a quiet area of the spa, 1 km from the Krynica 
promenade. It offers a balcony with deck chairs, 
gazebo with barbecue, cable TV, Wi-Fi, safe, 
laundry room and parking spaces in the enclosed 
property. Each suite is equipped with a full 
kitchenette with microwave, 2 electric burners, 
fridge, tableware, kettle and dishes. For families 
with children, there are free cots, high chairs and 
small baths. In the garden, there is a playground 
for children (trampoline, swings, slide, crow’s nest 
and sandpit).
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WILLA MADEJÓWKA
ul. Jaworowa 6A
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 27 68
tel. +48 508 804 575
madejowka@tlen.pl
www.krynica.pl/Noclegi/ 
Madejowka-o161.html

Willa Madejówka zlokalizowana jest w centrum 
Krynicy-Zdroju, pomiędzy deptakiem, a komplek-
sem wyciągów narciarskich Słotwiny. Do dyspozy-
cji Gości są pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami 
oraz studio rodzinne. Każdy pokój wyposażony 
jest w tv, radio, czajnik, naczynia oraz dostęp do 
bezprzewodowego Internetu. Ponadto w bu-
dynku znajduje się ogólnodostępna kuchnia 
z lodówką, kuchenką gazową, kuchenką mikrofa-
lową i naczyniami) oraz świetlica. Goście oprócz 
możliwości samodzielnego przygotowywania 
posiłków mogą wykupić wyżywienie w sąsiednim 
budynku (śniadanie i obiadokolacja).

The Madejówka Villa is located in the centre of 
Krynica-Zdrój, between the promenade and the 
Słotwiny ski lift complex. It offers twin/double, 
triple and 4-bed rooms with bathrooms, and 
a family studio room. Each room is equipped 
with a TV, radio, kettle, dishes and Wi-Fi access. 
In addition, the building has a common kitchen 
with a fridge, gas cooker, microwave and dishes, 
and a day room. Apart from preparing their own 
meals, guests can buy food in the neighbouring 
building (breakfast and dinner).
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WILLA NA STOKU
ul. Szkolna 9
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 540 93 19
tel. +48 502 399 377
willa@willanastoku.pl
www.willanastoku.pl

Willa położona jest wśród zieleni u podnóża Góry 
Krzyżowej, blisko centrum Krynicy-Zdroju i w po-
bliżu szlaków turystycznych, gwarantuje ciszę, 
spokój i komfortowy wypoczynek. Do dyspozycji 
Gości łącznie 51 miejsc noclegowych w pokojach 
1-, 2-, 3- i 4-osobowych oraz dwóch aparta-
mentach. Każdy pokój posiada własną łazienkę, 
wygodne łóżka, tv, radio oraz dostęp do Internetu. 
Na każdym piętrze znajduje się wyposażona 
kuchnia wraz z lodówką, kuchenką mikrofalową, 
stolikami z krzesłami. Dodatkowo na parterze 
budynku jest jadalnia oraz pokój zabaw dla dzieci. 
Przy obiekcie jest altana, plac zabaw (piaskownica, 
huśtawki, basen ze zjeżdżalnią, trampolina) oraz 
bezpłatny parking.

The villa is located amongst the greenery at the 
foot of the Góra Krzyżowa Mountain, near the 
centre of Krynica-Zdrój and close to hiking trails, 
which guarantees peaceful and comfortable 
holidays. The villa has a total of 51 beds in 
single, twin/double, triple and 4-bed rooms and 
two suites. Each room has its own bathroom, 
comfortable beds, TV, radio and Internet 
access. Each floor is equipped with a kitchen 
with a fridge, microwave, tables and chairs. 
Additionally, the ground floor has a dining room 
and playroom for children. Next to the building, 
there is a gazebo, playground (sandpit, swings, 
swimming pool with water slide, trampoline) and 
free car park.
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WILLA SALAMANDRA
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

Willa położona jest w malowniczym otoczeniu 
lasów i łąk w pobliżu kolejki gondolowej na 
Jaworzynę Krynicką. Okolice stwarzają dosko-
nałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, 
rowerowej oraz konnej, a także sportów letnich 
i zimowych. Willa oferuje kameralne, komfortowe 
pokoje z łazienkami. Każdy pokój jest wyposażony 
w tv oraz bezpłatny bezprzewodowy Internet. Po-
nadto w budynku znajduje się multimedialna sala 
konferencyjno-bankietowa, kącik kawowy i salon 
wypoczynkowy. Jest także przechowalnia sprzętu 
sportowo-turystycznego i narciarskiego. Teren 
obiektu jest ogrodzony i monitorowany, Goście 
mają do dyspozycji bezpłatny parking. W ogrodzie 
jest stół biesiadny, grill i ognisko.

The villa is located in the picturesque 
surroundings of woods and meadows, close 
to the cable car lift to the Jaworzyna Krynicka 
Mountain. The surroundings provide excellent 
conditions for hiking, cycling and horse riding, as 
well as summer and winter sports. The villa offers 
intimate, comfortable rooms with bathrooms. 
Each room is equipped with a TV and free Wi-
Fi. In addition, the building has a multimedia 
conference and banquet room, coffee corner 
and living room. There is also a storage room for 
sports-tourist and ski equipment. The facility is 
fenced and monitored, and guests can use the 
free car park. In the garden, there is a banquet 
table, barbecue and fireplace.
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WILLA SIELANKA
ul. Słotwińska 24
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 35 65
tel. +48 602 676 016

Willa Sielanka otoczona górami i zielenią, położo-
na w dolinie potoku Słotwińskiego, jest idealnym 
miejscem do aktywnego wypoczynku zarówno 
latem jak i zimą. Willa posiada dogodny dojazd, 
do centrum miasta można dojść pieszo w 15 mi-
nut. W pobliżu są górskie trasy spacerowe, rowe-
rowe oraz dobrze oznakowane szlaki turystyczne. 
Do dyspozycji Gości są pokoje z łazienkami, tv, 
radiem, czajnikiem i dostępem do bezprzewodo-
wego Internetu. Bezpośrednio przy budynku znaj-
dują się bezpłatne miejsca parkingowe, ogrodzo-
ny plac zabaw dla dzieci oraz miejsce na ognisko. 
Willa organizuje wczasy, kolonie, obozy, wycieczki, 
zielone szkoły i kuligi.

The Sielanka Villa, surrounded by mountains and 
greenery, situated in the valley of the Słotwiński 
stream, is an ideal place for active recreation 
in both summer and winter. The villa is easily 
accessed, you can walk to the town centre in 
15 minutes. It is close to the mountain trails, bike 
trails and well-marked hiking trails. The facility 
offers rooms with bathrooms, TV, radio, kettle 
and Wi-Fi access. Next to the building, there 
are free parking spaces, a fenced playground 
for children, and a fireplace. The villa organises 
holidays, camps, trips, field trips and sleigh rides.
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WILLA SZYSZUNIA
ul. Reja 6
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 604 283 746
willaszyszunia@onet.eu
www.willaszyszunia.republika.pl

Pokoje Gościnne Szyszunia zlokalizowane są 
pomiędzy centrum Krynicy-Zdroju, a stacją 
narciarską Jaworzyna Krynicka. Cicha i spokojna 
okolica z dala od miejskiego zgiełku oraz bliskość 
atrakcji, szlaków rowerowych i tras spacerowych 
sprawiają, że jest to bardzo dobre miejsce na 
weekendowy wypoczynek lub urlop rodzinny. 
Do dyspozycji Gości są pokoje 2- i 3-osobowe 
z łazienkami, tv, radiem i dostępem do Internetu, 
wyposażona kuchnia (lodówka, kuchenka elek-
tryczna, czajnik, naczynia, kuchenka mikrofalowa) 
oraz sala kominkowa z bilardem i piłkarzykami. 
Przy budynku znajduje się ogród z miejscem do 
grillowania oraz parking.

Szyszunia guest rooms are located between 
the centre of Krynica-Zdrój and the Jaworzyna 
Krynicka ski lift. The quiet and peaceful 
surroundings away from the hustle and bustle 
of the town, and its close proximity to many 
attractions, bike and walking trails, make it a very 
good place for a weekend getaway or family 
holiday. The villa offers twin/double and triple 
rooms with bathrooms, TV, radio and Internet 
access, equipped kitchen (fridge, electric cooker, 
kettle, dishes and microwave) and fireplace 
room with a pool table and table football. By the 
building, there is a garden with a barbecue area 
and car park.
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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

Willa u Marty jest obiektem skategoryzowa-
nym przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej 
(kategoria I). Dysponuje przestronnymi, komfor-
towo wyposażonymi pokojami 2-, 3-, 4-osobo-
wymi z wygodnymi łóżkami, tv-sat, czajnikiem, 
bezprzewodowym Internetem, lodówką, toaletką 
z lustrem oraz przestronną łazienką. Ponadto 
w obiekcie działa winda ułatwiają poruszanie się 
po gospodarstwie osobom starszym i rodzinom 
z małymi dziećmi. Dla Gości lubiących aktywnie 
wypoczywać do dyspozycji jest m.in. stół do ping-
-pong’a, stół do bilarda, bieżnia, piłkarzyki, tarcza 
z rzutkami oraz ciężarki do ćwiczeń siłowych. Od-
zyskaniu sił i relaksowi sprzyja sauna na podczer-
wień, zewnętrzna sauna fińska oraz ruska balia.

The U Marty Villa is a facility categorised by the 
Polish Federation of Rural Tourism (Category I). 
It offers spacious, comfortably furnished twin/
double, triple and 4-bed rooms with comfortable 
beds, satellite TV, kettle, Wi-Fi, fridge, dressing 
table with mirror, and spacious bathrooms. In 
addition, in the villa, there is a lift which makes 
it easier for older people and families with small 
children to move around the facility. Guests who 
like being active can use the table tennis table, 
pool table, treadmill, table football, dartboard 
and weights. In order to regain your strength 
and relax, you can use the infrared sauna, 
outdoor Finnish sauna and banya.
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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

Willa położona jest w spokojnej okolicy na skraju 
Parku Słowińskiego w Krynicy-Zdroju, ok. 800 m 
od centrum i wyciągów narciarskich. Do dyspo-
zycji Gości pokoje z łazienkami, tv, bezprzewo-
dowym Internetem oraz tarasami widokowymi. 
Ponadto w obiekcie znajduje się sauna, bilard, 
sprzęt do fitness, sala konferencyjna, przecho-
walnia sprzętu (narty, rowery) i pokój zabaw dla 
dzieci, a także sala konferencyjno-szkoleniowa. 
Willa jest doskonałym miejscem wypoczynku dla 
osób ceniących przede wszystkim ciszę, spokój, 
miłą atmosferę oraz kontakt z przyrodą. Dla Gości 
organizowane są wyjazdy integracyjne, szkolenia, 
eventy, wycieczki, kuligi, ogniska, biesiady oraz 
pobyty weekendowe i świąteczne.

The villa is located in a quiet area on the edge 
of the Słowiński Park in Krynica-Zdrój, approx. 
800 m from the centre and the ski lifts. It offers 
rooms with bathrooms, TV, Wi-Fi and observation 
decks. In addition, in the facility, there is a sauna, 
pool table, fitness equipment, conference room, 
equipment storage (skis, bikes) and playroom 
for children, as well as a training and conference 
room. The villa is the perfect retreat for those 
who value peace and quiet, a nice atmosphere, 
and contact with nature. The facility organises 
team building trips, training sessions, events, trips, 
sleigh rides, bonfires, feasts and weekend and 
holiday stays.
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POKOJE GOŚCINNE
ARKADIA
Nowa Wieś 155
33-336 Łabowa
tel. +48 18 477 71 64
biuro@noclegi-arkadia.pl
www.noclegi-arkadia.pl

Pokoje Gościnne Arkadia położone są w miejsco-
wości Nowa Wieś, na trasie Nowy Sącz – Krynica-
-Zdrój. Do dyspozycji Gości są przestronne aparta-
menty, pokoje 2-, 3- i wieloosobowe oraz pokoje 
typu studio z tv-sat i bezpłatnym dostępem do 
bezprzewodowego Internetu. Pokoje urządzone 
zostały w jasnej, ciepłej pastelowej kolorystyce. 
W każdym pokoju znajduje się część wypoczynko-
wa oraz biurko. Restauracja „Arkadia” serwuje tra-
dycyjne, zdrowe i smaczne dania kuchni polskiej 
z regionalnymi akcentami w porze lunchu i kolacji. 
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking, 
stacja benzynowa oraz sklep.

Pokoje Gościnne Arkadia is located in the village 
of Nowa Wieś, between Nowy Sącz and Krynica-
Zdrój. The facility offers spacious suites, twin/
double, triple and multi-bed rooms, and studio 
rooms with satellite TV and free Wi-Fi access. 
The rooms have been decorated in bright, warm 
pastel colours. Each room has a seating area and 
desk. The “Arkadia” restaurant serves traditional, 
healthy and delicious Polish dishes with regional 
influences for lunch and dinner. By the building, 
there is a free car park, a petrol station and shop.
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DOMEK ŁABOWA
33-336 Łabowa
tel. +48 600 327 676
tel. +48 606 736 171
kontakt@domeklabowa.pl
www.domeklabowa.pl

Domek Łabowa położony jest w otoczeniu drzew, 
krzewów i kwiatów. Zapewnia swoim Gościom 
wypoczynek w górskim klimacie, wśród ciszy, spo-
koju i śpiewu ptaków. Domek w całości wykonany 
jest z bali z drewna sosnowego co nadaje mu 
regionalny charakter, ponadto połączony jest dużą 
otwartą altaną, w której znajduje się stół z ławami 
oraz grill z piecem do pizzy. Do dyspozycji Gości 
jest w pełni wyposażony parterowy, drewniany 
domek z poddaszem, w którym znajdują się dwie 
sypialnie, salon z tv połączony z kuchnią, oddzielna 
łazienka. Na terenie posesji znajduje się parking, 
miejsce do gry w siatkówkę i duży ogród. Dodat-
kowym atutem jest bliskie sąsiedztwo uzdrowiska 
Krynica-Zdrój. Pozycja GPS: 49.519227, 20.858364.

Domek Łabowa is surrounded by trees, bushes 
and flowers. It gives you the mountain climate 
of peace and quiet, and the birds singing. The 
cottage is entirely made of pine logs, which gives 
it a regional character. Moreover, it is connected 
to a large open gazebo with a table and benches, 
and a barbecue with a pizza oven. It offers 
a fully-equipped one-storey wooden cottage 
with an attic with two bedrooms, a living room 
with TV connected to the kitchen, and a separate 
bathroom. On the property, there is a car park, 
volleyball court and large garden. Additionally, the 
cottage is in close proximity to the Krynica-Zdrój 
spa. GPS coordinates: 49.519227, 20.858364.
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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

Pasieka Barć położona jest w otoczeniu nieskażo-
nej przyrody, wśród lasów i wzniesień Beskidu Ni-
skiego. Do dyspozycji Gości są pokoje z łazienka-
mi i balkonami, tv-sat, telefonem i czajnikiem. Przy 
Pasiece działa „Miodowa kawiarenka” oferująca 
miodowe przysmaki. W kawiarence można obej-
rzeć pokaźną kolekcję nakryć głowy, którą zgro-
madził Gospodarz. Na terenie Pasieki funkcjonuje 
sklepik z produktami pszczelimi, skansen uli oraz 
muzeum prezentujące historię bartnictwa w Pol-
sce i posiadające największą kolekcję wizerunków 
św. Ambrożego – patrona pszczół. Goście mogą 
zwiedzić również pracownie pasieczne i zapoznać 
się z pracą pszczelarza i życiem pszczół obserwu-
jąc „życie plastra miodu”.

Pasieka Barć is surrounded by the unspoilt nature, 
forests and hills of the Beskid Niski mountain 
range. It offers rooms with bathrooms and 
balconies, satellite TV, phone and kettle. Near 
the apiary, there is “Miodowa Kawiarenka” which 
offers honey treats. In this café, you will find an 
impressive collection of headgear collected by 
the host. Pasieka has a shop with bee products, 
an outdoor beehive museum and museum 
presenting the history of beekeeping in Poland 
with the greatest collection of images of St. 
Ambrose – the patron saint of bees. Guests can 
also visit the beekeeping workshops and learn 
about the work of beekeepers and the life of bees 
by observing “the life of a honeycomb”.
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OSADA SOBEL
33-390 Zarzecze 13
tel. +48 507 011 909
poczta@osada-sobel.pl
www.osada-sobel.pl

4-osobowa wiejska chata położona na leśnej po-
lanie nad brzegiem Dunajca dysponuje przestron-
nym pokojem, kuchnią, przedsionkiem, łazienką 
oraz widokowym balkonem. Kuchnia wyposażona 
jest w lodówkę, czajnik, kuchenkę elektryczną oraz 
naczynia, sztućce, garnki, patelnie itp. Przytulny 
klimat w domu zapewnia wiejski piec kaflowy 
z szabaśnikiem i wnęką do wypieku chleba, 
a wieczory umila biesiadowanie przy kominku. 
Na Gości zawsze czeka świeża pościel i zapas 
drewna do kominka. Czas spędzany w chacie 
może wypełniać błogie lenistwo lub aktywny 
wypoczynek, bo okolica to doskonały teren do 
wycieczek rowerowych, raftingu, offroadu czy 
wędkarstwa.

The 4-bed country cottage situated in a forest 
clearing on the banks of the Dunajec River has 
a spacious room, kitchen, vestibule, bathroom 
and panoramic balcony. The kitchen is equipped 
with a fridge, kettle, electric cooker and dishes, 
cutlery, pots and frying pans etc. The cosy 
atmosphere of the cottage is provided by a rustic 
tiled stove and space for baking bread, and the 
evenings can be spent by the fireplace. Guests 
are always provided with fresh bedsheets and 
a supply of wood for the fireplace. Time in the 
cottage can be filled with blissful laziness or 
active rest, because the area is perfect for cycling, 
rafting, off-road driving or fishing.
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Centrum położone jest w malowniczej dziel-
nicy Muszyna Złockie. Do dyspozycji Gości są 
komfortowe pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe oraz 
apartamenty z pełnym węzłem sanitarnym, tele-
wizorami z kanałami satelitarnymi i bezprzewodo-
wym dostępem do Internetu. Na terenie obiektu 
znajduje się bezpłatny parking, korty tenisowe, 
wiata grillowa, kryty basen, ogród z placem zabaw 
dla dzieci i źródełko naturalnej wody mineralnej. 
Profesjonalna baza zabiegowa posiada szeroki wy-
bór zabiegów z zakresu fizykoterapii, hydroterapii, 
masaże lecznicze, zabiegi pielęgnacyjne na bazie 
kosmetyków TOŁPA. Świetnie wyposażone zaple-
cze szkoleniowo-konferencyjne sprzyja organizacji 
konferencji i spotkań biznesowych.

CENTRUM ZDROWIA 
I REKREACJI GEOVITA
Złockie 80
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 43 04
zlockie@geovita.pl
www.geovita.pl

The resort is located in the picturesque area of 
Muszyna - Złockie. It offers comfortable single, 
twin/double, triple and 4-bed rooms and suites 
with sanitary facilities, satellite TV and Wi-Fi access. 
The facility has a free car park, tennis courts, grill 
gazebo, indoor swimming pool, garden with 
playground for children and natural mineral 
water spring. The professional treatment base 
offers a wide range of treatments in the fields 
of physiotherapy, hydrotherapy, therapeutic 
massages and beauty treatments with the use of 
Tołpa cosmetics. The well-equipped training and 
conference facilities are perfect for organising 
conferences and business meetings.
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IRENA
Łopata Polska 26
33-370 Żegiestów-Zdrój
tel. +48 18 443 13 27
tel. +48 502 751 689
recepcja@pensjonat-irena.pl
www.pensjonat-irena.pl

Irena*** to kameralny ośrodek (40 miejsc) położo-
ny w sercu Uzdrowiska Żegiestów nad rzeką Po-
prad, z dala od ruchu ulicznego. Obiekt dysponuje 
20. komfortowymi, klimatyzowanymi pokojami 
z bezpłatnym bezprzewodowym Internetem. 
W każdym pokoju jest łazienka z kabiną prysz-
nicową, balkon, tv z płaskim ekranem i czajnik. 
Na terenie obiektu działa restauracja serwująca 
śniadania w formie bufetu oraz dania tradycyjne. 
Do dyspozycji Gości jest wypożyczalnia rowerów 
górskich, kajaków, nart, sanek, plac zabaw dla 
dzieci oraz bezpłatny, strzeżony i monitorowany 
parking. Dla miłośników sportów zimowych na 
miejscu działa przechowalnia sprzętu narciarskie-
go. Obiekt oferuje także sprzęt do grillowania.

Irena*** is an intimate resort (40 beds) situated 
in the heart of the Żegiestów Spa by the Poprad 
River, away from traffic. The facility has 20 
comfortable air-conditioned rooms with free 
Wi-Fi. Each room has a bathroom with shower, 
balcony, flat-screen TV and kettle. The facility 
houses a restaurant serving a buffet breakfast and 
traditional dishes. It offers the rental of mountain 
bikes, kayaks, skis and sledges, a playground for 
children and free, guarded and monitored car 
park. Winter sport lovers can use the ski storage 
room. The facility also offers barbecue equipment.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
MIMOZA
ul. Nowa 4
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 40 23
mimozamuszyna@wp.pl
www.mimoza-muszyna.pl

Ośrodek Mimoza mieści się blisko centrum Mu-
szyny, u podnóża Góry Baszta w otoczeniu zieleni, 
co stwarza doskonałe warunki do wypoczynku 
i relaksu. Do dyspozycji Gości 80 miejsc nocle-
gowych w komfortowych pokojach 2- i 3-oso-
bowych z łazienkami, tv-sat, radiem, czajnikiem 
i bezprzewodowym dostępem do Internetu. 
Ośrodek posiada również pokoje typu studio 
w formie apartamentów, szczególnie polecanych 
dla rodzin z dziećmi. Ponadto na terenie Ośrodka 
są stoły do bilarda i ping-ponga, sala zabaw dla 
dzieci, plac zabaw w ogrodzie oraz przestronny 
taras widokowy. W cenie noclegu serwowane jest 
śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.

The Mimoza resort is located near the centre of 
Muszyna, at the foot of the Baszta Mountain and 
surrounded by greenery, which creates perfect 
conditions for rest and relaxation. It offers 80 beds 
in comfortable twin/double and triple rooms 
with bathrooms, satellite TV, radio, kettle and 
Wi-Fi access. The resort also has studio rooms 
in the form of suites, especially recommended 
for families with children. In addition, the resort 
has table tennis and pool tables, a playroom for 
children, playground in the garden and spacious 
observation deck. The price includes a buffet 
breakfast.
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Ośrodek położony jest spokojnej okolicy 
w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Do dyspozycji 
Gości jest 170 miejsc noclegowych w pokojach 
2-, 3- i 4-osobowych z łazienkami i bezpłatnym 
bezprzewodowym Internetem. Na terenie obiek-
tu znajduje się stołówka mogąca jednorazowo 
pomieścić 170 osób. Goście mogą korzystać 
ze specjalnie przygotowanego miejsca do grillo-
wania, stołów do tenisa stołowego, placu zabaw 
oraz monitorowanego parkingu. Dla grup zorgani-
zowanych dostępna jest sala konferencyjna dosto-
sowywana do potrzeb grupy – zielone szkoły, 
spotkania okolicznościowe, imprezy integracyj-
ne czy kolonie letnie lub zimowe.

DOM WCZASOWY SZCZYT
ul. Zielona 32
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 41 32
biuro@szczyt.com
www.szczyt.com

The resort is situated in a quiet area in the 
immediate vicinity of the forest. It offers 170 beds 
in twin/double, triple and four-bed rooms with 
bathrooms and free Wi-Fi. The facility houses 
a canteen which can seat 170 people. Guests 
can enjoy a specially prepared barbecue area, 
a playground and monitored car park or play 
table tennis. Organised groups can use the 
conference room adapted to the needs of groups 
– field trips, meetings, team-building events or 
camps or winter camps.
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WILLA MAJERZÓWKA
ul. Zielona 37a
33-370 Muszyna 
tel. +48 503 909 585
tel. +48 602 469 998
majerzowka@noclegi-muszyna.eu
www.noclegi-muszyna.eu

Willa Majerzówka położona jest w Muszynie, 
w cichej i spokojnej okolicy, gdzie na Gości cze-
kają piękne widoki oraz czyste górskie powietrze. 
Obiekt dysponuje 14. miejscami noclegowy-
mi w komfortowych i w pełni wyposażonych 
pokojach 2- i 3-osobowych z łazienkami, tv-sat, 
balkonami, tarasem oraz dostępem do bezprze-
wodowego Internetu. Ponadto w budynku jest 
bawialnia-jadalnia z bilardem, muzyką i kinem 
domowym, szatnia narciarska z indywidualnymi 
szafkami na sprzęt, a także pomieszczenie do 
przygotowywania posiłków. Na terenie posesji jest 
miejsce do biesiadowania i grillowania oraz oświe-
tlony i monitorowany parking na 5 samochodów.

The Majerzówka Villa is located in Muszyna, in 
a quiet and peaceful area with beautiful views 
and clean mountain air. The facility has 14 beds 
in comfortable and fully equipped twin/double 
and triple rooms with bathrooms, satellite TV, 
balconies, terraces and Wi-Fi access. In addition, 
the building has a playroom-dining room with 
a pool table, music and home cinema system, ski 
locker room with individual lockers for equipment, 
as well as a place for preparing meals. On the 
property, there is a place for feasts and barbecues, 
and a lit and monitored car park for 5 cars.
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WILLA ZOSIEŃKA
Żegiestów 35
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 72 70
tel. +48 516 092 599
recepcja@zosienka.com.pl
www.zosienka.com.pl

Willa Zosieńka zbudowana w 1936 roku, w stylu 
Art Deco położona jest na trasie Piwniczna-Zdrój 
– Muszyna. Lokalizacja sprawia, że jest to świetna 
baza wypadowa zarówno po południowej Polsce, 
jak i na Słowację. Do dyspozycji Gości są klasycz-
nie urządzone pokoje z łazienkami, tv z płaskim 
ekranem oraz bezpłatnym dostępem do bez-
przewodowego Internetu. Willa specjalizuje się 
w organizacji wypoczynku indywidualnego oraz 
wczasów zdrowotnych i odchudzających. Kuchnia 
serwuje dania standardowe i dietetyczne przygo-
towywane bez konserwantów, a na Gości zawsze 
czeka bezpłatna woda mineralna, kawa i herbata. 
Ponadto w ofercie są masaże, zabiegi kosmetycz-
ne, urządzenie vacu oraz platforma BMS.

The Zosieńka Villa, built in the Art Deco style in 
1936, is located between Piwniczna-Zdrój and 
Muszyna. Its location makes it a perfect starting 
point for visiting both southern Poland and 
Slovakia. It offers classically decorated rooms with 
bathrooms, flat-screen TV and free Wi-Fi access. 
The villa specialises in organising individual 
holidays, as well as health and diet holidays. 
The kitchen serves standard and dietary dishes 
prepared without preservatives, and guests can 
always enjoy free mineral water, coffee and tea. 
In addition, the offer includes massages, beauty 
treatments, a vacu device and BMS platform.
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DOMEK FRYCOWA
33-335 Frycowa 
tel. +48 606 741 345
kontakt@domekfrycowa.pl
www.domekfrycowa.pl

Do dyspozycji Gości jest w pełni wyposażony, 
dwukondygnacyjny, 6-osobowy domek o po-
wierzchni 50 m2, a także taras widokowy z grillem, 
otwarty mini-basen i miejsce na ognisko. Na par-
terze domku znajduje się aneks kuchenny, salon 
z kominkiem, 5-osobowy komplet wypoczynko-
wy oraz toaleta z prysznicem, a na poddaszu – 
4-osobowa sypialnia. „Domek Frycowa” to idealne 
miejsce na wspaniały wypoczynek, który zapewni 
bezpośredni kontakt z naturą, z dala od gwaru 
miasta i pośpiechu dnia codziennego. Jedno-
cześnie bliskość Krynicy sprawia, że Frycowa to 
doskonałe miejsce na bazę wypadową do zwie-
dzania górskiej stolicy. Pozycja GPS: 49.324539, 
20.473310.

The facility is a fully-equipped, two-storey, 6-bed 
cottage with an area of 50 m2, as well as an 
observation deck with a barbecue, open mini-
swimming pool and fireplace. On the ground 
floor, there is a kitchenette, living room with 
fireplace, 5-person living room set and toilet with 
shower, and in the attic – a 4-person bedroom. 
“Domek Frycowa” is the perfect place for relaxing 
and provides direct contact with nature, away 
from the hustle and bustle of everyday life. At 
the same time, the proximity of Krynica makes 
Frycowa a great starting point for exploring the 
mountain capital. GPS coordinates: 49.324539, 
20.473310.
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Harmonica Studio to komfortowe pokoje i aparta-
menty zlokalizowane blisko centrum miasta. Jasne 
i przestronne pomieszczenia urządzono w stylu 
nowoczesnym, każde z nich stanowi odrębne 
małe mieszkanie z łazienką i wyposażone jest w tv 
z płaskim ekranem i czajnik elektryczny. W recepcji 
dostępne są bezpłatnie przybory kuchenne, 
sprzęt do prasowania, łóżeczko turystyczne, fotelik 
do karmienia, mata zabawowa i zabawki. Do dys-
pozycji Gości jest także pralnia oraz parking. Go-
ście mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodo-
wego dostępu do Internetu. W Harmonica Studio 
organizowane są szkolenia dla grup 10-15 osobo-
wych z możliwością wykorzystania sal do projekcji 
filmów z projektora multimedialnego.

HARMONICA STUDIO
ul. Sienkiewicza 10
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 44 88 0 88
tel. +48 501 266 888
biuro@harmonicastudio.pl
www.harmonicastudio.pl
www.hrms.pl

The Harmonica Studio contains comfortable 
rooms and suites located near the centre of the 
town. Bright and spacious rooms decorated in 
a contemporary style, each is a separate small 
flat with a bathroom and is equipped with a flat-
screen TV and electric kettle. The reception also 
offers free kitchen utensils, ironing equipment, 
a travel cot, high chair, play mat and toys. It has 
a laundry room and car park too. Guests can use 
free Wi-Fi. Harmonica Studio organises training 
sessions for 10-15-person groups with rooms that 
can be used for displaying films with a projector.
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POKOJE GOŚCINNE MAJA
ul. Nadbrzeżna 40
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 441 50 12
kontakt@majanowysacz.pl
www.majanowysacz.pl

Ośrodek położony jest w centrum Nowego 
Sącza. Lokalizacja tuż przy hali sportowej, kortach 
tenisowych, ściance wspinaczkowej oraz basenie 
zapewnia możliwość aktywnego wypoczynku 
przez cały rok. Do dyspozycji Gości są pokoje 
z łazienkami i balkonami, tv, czajnikami i bezprze-
wodowym dostępem do Internetu. Przy budynku 
znajduje się monitorowany parking, ogrodzony 
i monitorowany camping, altana grillowa oraz 
lunch bar serwujący potrawy przygotowane są za-
wsze ze świeżych produktów. Specjalnością baru 
są ręcznie lepione pierogi oraz rosół z domowym 
makaronem. Obiekt przystosowany jest dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

The resort is situated in the centre of Nowy Sącz. 
Its location, by the sports hall, tennis courts, 
climbing wall and swimming pool, provides the 
option of active holidays throughout the year. It 
offers rooms with bathrooms and balconies, TV, 
kettles and Wi-Fi access. By the building, there 
is a monitored car park, fenced and monitored 
camp site, a grill gazebo and lunch bar serving 
dishes always prepared from fresh products. 
The specialities of the bar include “pierogi”, and 
“rosół” with home-made noodles. The property is 
adapted for people using wheelchairs.
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MIASTECZKO GALICYJSKIE
GOŚCINIEC GALICYJSKI
ul. Lwowska 226
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 441 63 90
biuro@miasteczkogalicyjskie.pl
www.miasteczkogalicyjskie.pl

Gościniec Galicyjski położony jest w Miasteczku Ga-
licyjskim, 3 km od centrum miasta. Daje możliwość 
wypoczynku, a zaplecze konferencyjne znajdujące 
się w zabytkowym ratuszu sprzyja organizacji szko-
leń, spotkań biznesowych czy konferencji. Stylowe 
pokoje gościnne zlokalizowane są na drugim pię-
trze ratusza (winda) oraz na piętrze Gospody. Każdy 
pokój posiada łazienkę z kabiną prysznicową lub 
wanną, telefon i tv. Gospoda oferuje specjały kuchni 
polskiej i regionalnej. W bogatej ofercie mięs Goście 
znajdą pieczoną jagnięcinę, polędwiczki, kaczkę czy 
golonkę. Teren Miasteczka jest ogrodzony i chronio-
ny, a tuż obok znajduje się największy w Małopolsce 
Skansen. Na terenie całego obiektu Goście mogą 
korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.

The Gościniec Galicyjski inn is situated in the 
Galician Town, 3 km from the centre of the 
town. It offers the opportunity to rest, and the 
conference facilities located in the historic town 
hall allow the organisation of training sessions, 
business meetings or conferences. The stylish 
guest rooms are located on the 2nd floor of the 
town hall (lift) and on the first floor of the inn. 
Each room has a bathroom with shower or bath, 
phone and TV. The inn offers Polish and regional 
delicacies. The wide range of meats include roast 
lamb, tenderloin, duck or pork knuckle. The area 
of the Galician Town is fenced and guarded, and 
next to it, there is the largest open-air museum 
in the Małopolska Region. The facility has free 
Internet access.
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Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu to 
niezwykła przestrzeń muzealna. Niezwykła, bo 
wizyta w tym miejscu przenosi Gości o dziesiątki 
lat wstecz na rynek i uliczki, które oddają charakter 
małomiasteczkowej zabudowy dziewiętnasto-
wiecznej Galicji. Pokoje gościnne zlokalizowa-
ne są w zabytkowym dworze położonym tuż 
za ratuszem, a recepcja znajduje się w kasie 
Miasteczka Galicyjskiego. Do dyspozycji Gości są 
pokoje z łazienkami, tv i bezpłatnym Internetem 
oraz strzeżony parking. W zabytkowym ratuszu 
znajdują się sale konferencyjne umożliwiające 
organizację konferencji i szkoleń. Goście mogą 
też skorzystać z oferty Karczmy „Gościniec Gali-
cyjski”, która serwuje potrawy tradycyjnej kuchni 
polskiej i regionalnej.

MIASTECZKO GALICYJSKIE
POKOJE GOŚCINNE W MUZEUM
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

The Galician Town in Nowy Sącz is a unique 
museum space because a visit to this place will 
take you back centuries onto the market and 
streets which reflect the character of small town 
buildings in 19th-century Galicia. The guest rooms 
are located in a historic manor house located just 
behind the town hall, and the reception is located 
in the cashier’s office of the Galician Town. It offers 
rooms with bathrooms, TV and free Internet, and 
a guarded car park. The historic town hall houses 
conference rooms for organising conferences 
and training sessions. Guests can also enjoy the 
offer of the Gościniec Galicyjski inn which serves 
traditional Polish and regional dishes.
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Ośrodek położony w centrum miasta Nowego Sącza 
stwarza możliwość zarówno komfortowego wy-
poczynku, jak i organizacji konferencji, studniówek, 
wesel czy innych uroczystości rodzinnych. Z okien 
restauracji działającej od 1966 r. i serwującej potrawy 
kuchni staropolskiej oraz dziczyznę, roztacza się 
malowniczy widok na okoliczne wzgórza i rzekę 
Dunajec. Wszystkie pokoje posiadają klimatyzację, 
łazienkę z suszarką do włosów, tv, telefon i bezpłatny 
bezprzewodowy dostęp do Internetu. Ponadto 
w obiekcie znajdują się cztery oddzielne sale kon-
ferencyjne mogące pomieścić od 20 do 300 osób 
(do dyspozycji rzutnik multimedialny, ekran projek-
cyjny oraz nagłośnienie). W cenę noclegu wliczone 
jest śniadanie oraz postój samochodu na parkingu.

PANORAMA
POKOJE GOŚCINNE
ul. Romanowskiego 6
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443 75 15
tel. +48 602 465 088
nspanorama@onet.pl
www.restauracjapanorama.pl

The resort situated in the centre of Nowy Sącz 
is perfect both for comfortable rest and the 
organisation of conferences, prom dances, 
weddings or other family events. The restaurant, 
which has been operating since 1966, serving 
traditional Polish dishes and venison, overlooks 
the surrounding hills and the Dunajec River. All 
rooms have air conditioning, a bathroom with 
hair dryer, TV, phone and free Wi-Fi access. In 
addition, the facility has four separate conference 
rooms for 20 to 300 people (multimedia projector, 
projection screen and sound system available). 
The price includes breakfast and a parking space.
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Zajazd Sądecki zbudowany w 1982 r. z drewnia-
nych bali modrzewiowych i kamienia do dzisiaj 
zachował swój folkowy wystrój. Ośrodek przysto-
sowany jest do organizacji biesiad i imprez oko-
licznościowych dzięki trzem salom restauracyjnym 
na łącznie 250 miejsc, serwującym dania kuchni 
polskiej i regionalnej przygotowywanych na bazie 
naturalnych produktów. Ponadto w każdą sobotę 
i niedzielę w Zajeździe organizowane są wieczory 
przy kapeli ludowej. Dodatkowym atutem jest 
miejsce zabaw dla najmłodszych z profesjonalną 
opieką. Przy budynku znajduje się ogród i parking, 
a w pobliżu jest kryta pływalnia, pełnowymiarowa 
hala sportowa i korty tenisowe.

ZAJAZD SĄDECKI
ul. Kr. Jadwigi 67
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443 67 17
zajazd@sacz.pl
www.zajazd-sadecki.pl

Zajazd Sądecki, built in 1982 from larch logs 
and stone, has kept its folk décor until now. The 
resort is designed to host feasts and special 
events thanks to three dining rooms for a total 
of 250 people, serving Polish and regional dishes 
prepared with natural products. In addition, every 
Saturday and Sunday, Zajazd Sądecki organises 
folk band nights. There is also a play area for 
children with professional care provided. By the 
building, there is a garden and car park, and 
nearby, you will find an indoor swimming pool, 
full-size sports hall and tennis courts.
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Ośrodek położony w cichej i spokojnej okolicy 
jest doskonałym i bezpiecznym miejscem do 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na dużym, 
ogrodzonym zielonym terenie znajduje się ogród, 
basen letni, boiska rekreacyjne, plac zabaw oraz 
wiata z grillem. Ośrodek posiada łącznie 115 
miejsc noclegowych w pokojach 2-, 3- i 4-osobo-
wych z łazienkami oraz studiach rodzinnych skła-
dających się z dwóch sypialni i łazienki. Wszystkie 
pokoje posiadają dostęp do Internetu. Do dyspo-
zycji Gości salon z kominkiem i tv, świetlica, dwie 
sale konferencyjne, kawiarnia z dyskoteką, sauna, 
minisiłownia oraz jadalnia, w której serwowane 
są smaczne regionalne posiłki. Przy budynku 
znajduje się parking.

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

The resort, situated in a quiet and peaceful area, 
is a great and safe place to rest for children and 
teenagers. The large fenced green area has 
a garden, summer swimming pool, recreational 
fields, playground and barbecue shed. The 
resort has a total of 115 beds in twin/double, 
triple and four-bed rooms with bathrooms and 
family studios consisting of two bedrooms and 
a bathroom. All rooms have Internet access. The 
facility has a living room with fireplace and TV, 
day room, two conference rooms, cafe with disco, 
sauna, mini-gym and dining room serving tasty 
regional dishes. By the building, there is a car park.
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DOM Z WIDOKIEM
ul. Sobieskiego 51
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 502 436 613
michal.leszczynski@domzwidokiem.com
www.domzwidokiem.com

Drewniany dom z bali położony w sercu Beskidu 
Sądeckiego w Piwnicznej-Zdroju, 300 m do rynku. 
To zbudowany tradycyjną góralską metodą dom 
o powierzchni mieszkalnej 110 m2 z pięknym du-
żym (35 m2) tarasem z widokiem na rzekę Poprad 
i okolicę. Do dyspozycji Gości pachnące drewnem, 
klimatyczne wnętrza – salon z kominkiem, kom-
fortowo umeblowane pokoje, 2 łazienki i kuchnia. 
Dom jest w pełni „samoobsługowy” – wyposażona 
kuchnia pozwala na samodzielne przygotowanie 
posiłków, a w okolicy znajdują się miejsca, gdzie 
można smacznie zjeść lokalne przysmaki (kawiar-
nie i restauracje oferujące dowóz posiłków do 
domu). Przy domu jest ogród z udogodnieniami 
dla dzieci – piaskownica, huśtawka i trampolina.

The wooden log house is situated in the 
heart of the Beskid Sądecki mountain range 
in Piwniczna-Zdrój, 300 m from the market. It 
has been built using the traditional highland 
technique and has a living area of 110 m2 with 
a beautiful large (35 m2) terrace overlooking 
the Poprad River and the surrounding area. It 
offers atmospheric interiors with a fragrance of 
wood – a living room with fireplace, comfortably 
furnished rooms, 2 bathrooms and a kitchen. 
The house is fully “self-serviced” – the equipped 
kitchen allows you to prepare food on your own, 
and there are spots in the neighbourhood where 
you can eat tasty local delicacies (cafes and 
restaurants offering deliveries). By the house, there 
is a garden with facilities for children – a sandpit, 
swing and trampoline.
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Ośrodek położony jest w dolinie Kosarzyska, na 
skraju Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Jest 
świetną bazą wypadową dla osób dorosłych, 
dzieci i młodzieży, grup oazowych i rekolekcyj-
nych, a także dla Gości indywidualnych lubią-
cych aktywny wypoczynek i kontakt z naturą. 
Komfortowo urządzone pokoje posiadają: łazienki, 
tv, czajniki elektryczne i bezprzewodowy Internet. 
Do dyspozycji Gości również sala bankietowa, 
sauna, siłownia, a przy budynku parking, basen 
letni, plac zabaw i boiska dla dzieci. Obok Ośrodka 
znajduje się orczykowy wyciąg narciarski i wypo-
życzalnia sprzętu narciarskiego. Dla Gości orga-
nizowane są dojazdy na stoki narciarskie, kuligi, 
ogniska z góralską muzyką i imprezy integracyjne.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
ISKRA
Kosarzyska
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 41 20
tel. +48 603 597 757
iskra@piwniczna.com
www.iskra.piwniczna.com

The resort is situated in the valley of Kosarzyska 
village, on the edge of the Poprad Landscape 
Park. It is a great base for adults, children and 
teenagers, religious and retreat groups, as well 
as for individual guests who like active leisure and 
contact with nature. The comfortably furnished 
rooms have: bathrooms, TV, electric kettles and 
Wi-Fi. It also offers a banquet room, sauna, gym, 
and by the building, there is a car park, summer 
swimming pool, playground and playing fields 
for children. Next to the resort, there is a T-bar ski 
lift and ski rental. The facility offers transport to ski 
slopes, sleigh rides, bonfires with highlander folk 
music, and team-building events.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KOKUSZKA SKI
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

Kokuszka SKI to ośrodek położony bezpośrednio 
przy stacji narciarskiej o tej samej nazwie oraz 
w pobliżu pijalni wody mineralnej Piwniczanka. 
Do dyspozycji Gości jest 36 pokoi z bezpłatnym 
dostępem do Internetu, pomieszczenie do 
samodzielnego przygotowywania posiłków oraz 
stołówka z tv serwująca domową kuchnię. Ponad-
to przy Ośrodku znajduje się restauracja z grillem 
oraz duży bezpłatny parking dla samochodów 
osobowych i autokarów. Dla Gości przewidzia-
ne są zniżki przy zakupie karnetów narciarskich 
– stacja dysponuje wyciągiem orczykowym, 
talerzykowym i dywanowym dla dzieci, a także 
wypożyczalnią sprzętu narciarskiego.

Kokuszka SKI is a resort situated right next to the 
ski station of the same name, and close to the 
Piwniczanka mineral water pump room. It offers 
36 rooms with free Internet access, a room for 
preparing your own meals, and a canteen with 
TV where you can try some home cooking. In 
addition, by the resort, there is a restaurant with 
a barbecue, and a large free car park for cars and 
coaches. Guests are provided with discounts for 
ski passes – the station has a T-bar lift, platter 
lift and conveyor lift for children, as well as ski 
equipment rental.
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OŚRODEK REKOLEKCYJNO-MISYJNY SMA
IM. KLERYKA ROBERTA GUCWY SMA
Śmigowskie 110
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 511 915 136
tel. +48 18 440 00 77
rezerwacja@sma.pl
www.sma.pl

Ośrodek położony jest w malowniczym Beskidzie 
Sądeckim w Dolinie Popradu w pobliżu granicy ze 
Słowacją. Jego gospodarzami są księża misjonarze 
ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA). Do 
dyspozycji Gości jest 17 pokoi z łazienkami dla łącz-
nie 50 osób. W obiekcie znajduje się kaplica z ele-
mentami sztuki afrykańskiej, jadalnia (całodzienne 
wyżywienie), multimedialna sala konferencyjna 
i sala wystawowa o tematyce afrykańskiej. Na 
terenie Ośrodka jest grill, boisko, plac zabaw i salka 
sportowa oraz monitorowany parking. W okolicy 
przez cały rok czeka na Gości wiele różnych atrakcji 
turystycznych (spływ Popradem, park linowy, 
baseny termalne), a w okresie zimowym, w pobliżu 
Ośrodka działają nowoczesne stacje narciarskie.

The resort is situated in the picturesque Beskid 
Sądecki mountain range in the Poprad River 
Valley close to the border with Slovakia. It is 
run by missionaries from the Association of 
African Missions (SMA). It offers 17 rooms with 
bathrooms for a total of 50 people. The facility 
houses a chapel with elements of African culture, 
dining room (full board), multimedia conference 
room and exhibition room on Africa. The resort 
has a barbecue, playing field, playground, sports 
room and monitored car park. The surrounding 
area offers many tourist attractions all year round 
(rafting on the Poprad River, rope course, thermal 
swimming pools), and, in winter, you can use the 
modern ski stations close to the resort.
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Rezydencja położona jest w malowniczej Suchej 
Dolinie. Cisza i znaczna odległość od miejskiego 
zgiełku w połączeniu z kompleksowym wypo-
sażeniem gastronomiczno-konferencyjnym 
sprzyja wypoczynkowi oraz organizacji spotkań 
integracyjnych, biesiad, eventów, konferencji oraz 
imprez okolicznościowych. W zimie to doskonałe 
miejsce dla narciarzy i miłośników zimowego 
szaleństwa. Do dyspozycji Gości są pokoje oraz 
apartamenty, z których część posiada kuchnię 
lub aneks kuchenny. Restauracja serwująca kuch-
nię urozmaiconą potrawami regionalnymi może 
pomieścić do 150 osób, a wydzielona część „Za 
Witrażem” jest doskonałym miejscem na kameral-
ne spotkania.

REZYDENCJA LEŚNY DWÓR
Kosarzyska 102
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 53 26
rezydencja@lesnydwor.com
www.lesnydwor.com

The residence is located in the picturesque Sucha 
Dolina village. The peace and quiet, combined 
with its distance from city life and full catering 
and conference facilities are ideal for relaxing 
and organising team-building meetings, feasts, 
events, conferences and special events. In winter, 
it is the perfect place for skiers and winter sports 
enthusiasts. The residence offers rooms and suites, 
some of which have a kitchen or kitchenette. The 
restaurant, serving cuisine with various regional 
dishes, can seat up to 150 people, and the 
separate part, “Za Witrażem”, is a great place for 
small meetings.
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Stanica to drewniany budynek o standardzie 
schroniska położony na rozległej polanie oto-
czonej lasem. Do dyspozycji Gości łącznie 50 
miejsc w pokojach wieloosobowych, łazienki 
ogólnodostępne na korytarzach, świetlica oraz 
jadalnia. Ponadto na terenie obiektu znajduje się 
zadaszone miejsce na grilla oraz pole namioto-
we wraz z zapleczem. Możliwość wykupienia 
regionalnych posiłków lub ich samodzielnego 
przygotowywania. Stanica zapewnia przewod-
nika górskiego beskidzkiego i instruktora Nordic 
Walking (do dyspozycji zestaw kijków dla licznej 
grupy), ponadto zapewnia organizację: gier, 
zabaw, zajęć programowych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.

STANICA HARCERSKA
Kosarzyska
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 40 29
tel. +48 604 819 347
kosarzyska@kosarzyska.zhp.pl
www.kosarzyska.zhp.pl

Stanica is a wooden building of a hostel-standard 
situated on a vast meadow surrounded by 
forest. It offers a total of 50 beds in dormitory 
rooms, shared bathrooms in the hallways, a day 
room and dining room. In addition, the facility 
has a roofed barbecue area and fully-equipped 
campsite. You can buy regional meals or prepare 
them on your own. Stanica provides a Beskidy 
mountain guide and instructor of Nordic Walking 
(sets of poles available for large groups) and, in 
addition, organisation of the following activities: 
games, organised activities for children, teenagers 
and adults, and meetings with interesting people.
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Wiktorowa Chata położona jest na obszarze 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego w dolinie 
potoku Wierchomlanka. Obiekt posiada kartę 
kwalifikacyjną na organizowanie wypoczynku 
dzieci i młodzieży i posiada 56 miejsc noclego-
wych w pokojach 2-, 3-osobowych z łazienkami 
oraz w pokojach 4-osobowych typu studio. Do 
dyspozycji Gości jest przestronna stołówka, bufet 
oraz świetlica z tv-sat i kominkiem. Posesja jest 
ogrodzona i bezpieczna, a przy budynku znajduje 
się altana, miejsce do grillowania, plac zabaw oraz 
parking. Dumą Gospodarzy jest smaczna regio-
nalna kuchnia, a specjalnością jej Szefa jest pstrąg 
smażony, pstrąg z wody w jarzynach, szaszłyki 
z polędwicy wołowej oraz placki po zbójnicku.

WIKTOROWA CHATA
Wierchomla Wielka 105
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 82 70
biuro@wiktorowachata.com
www.wiktorowachata.com

Wiktorowa Chata is located in the area of the 
Poprad Landscape Park in the valley of the 
Wierchomlanka stream. The facility has a permit to 
organise holidays for children and teenagers, and 
has 56 beds in twin/double and triple bedrooms 
with bathrooms and in 4-bed studio rooms. It  
offers a spacious canteen, buffet and day room 
with satellite TV and fireplace. The property is 
fenced and safe, and by the building, there is 
a gazebo, barbecue area, playground and car park. 
The hosts take pride in their delicious regional 
cuisine, and the head chef’s specialities are fried 
trout, fresh trout with vegetables, beef tenderloin 
skewers and traditional highland potato pancakes.
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Willa Mirabelka to wolnostojący dom z dużym 
ogrodem położony nad rzeką Poprad. Do dyspo-
zycji Gości pokoje z wygodnymi 2-osobowymi 
łóżkami, radiem i tv. Dla dużej rodziny lub grupy 
przyjaciół możliwość wynajęcia pokoi, które mogą 
tworzyć integralną całość. Pokój dzienny otwarty 
dla domowników, a także Gości stwarza ciepłą 
rodzinną atmosferę, w której serwowane są posiłki, 
a każdy może spędzać czas tak jak lubi – poczytać, 
zaparzyć herbatę czy porozmawiać. Atutem Willi 
jest oferta specjalna skierowana do rodzin z mały-
mi, a nawet bardzo małymi dziećmi. Do dyspozycji 
rodziców są przewijaki, podgrzewacze do butelek, 
łóżeczka z regulacją wysokości, kojec, wysokie 
krzesełka, plastikowe sztućce czy zabawki.

WILLA MIRABELKA
ul. Zagrody 24b
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 501 617 514
mirabelka@piwniczna.com
www.mirabelka.com

The Mirabelka Villa is a detached house with 
a large garden situated by the Poprad River. It 
offers rooms with comfortable twin beds, radio 
and TV. Large families or groups of friends can 
rent rooms as a single facility. The living room, 
which is open to household members as well as 
guests, creates a warm family atmosphere when 
the meals are served, and everyone can spend 
their time however they want – reading, brewing 
tea or talking. The villa has a special offer aimed 
at families with small children and even babies. 
Parents can use changing tables, bottle warmers, 
adjustable cots, a playpen, high-chairs, plastic 
cutlery or toys.
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WILLA ORLĘTA
ul. J.K. Gąsiorowskiego 2
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 51 11
orleta.piwniczna@poczta.fm
www.orleta.pl

Willa położona jest nad brzegiem rzeki Poprad, 
w odległości 1800 m od granicy ze Słowacją 
i 100 m od przystani, z której latem rozpoczyna 
się spływ łodziami Doliną Popradu. W okolicy 
przebiega wiele atrakcyjnych szlaków pieszych 
i rowerowych, co sprzyja aktywnemu wypoczyn-
kowi. Do dyspozycji Gości pokoje z łazienkami, 
tv-sat oraz dostępem do bezprzewodowego 
Internetu, większość pokoi posiada balkony.  
Na terenie obiektu znajduje się jadalnia i klimaty-
zowana sala konferencyjna, a przy budynku jest 
duży ogród, boisko oraz altana z grillem. Willa 
oferuje pełne wyżywienie – kuchnię domową, 
a na życzenie Gości także regionalną.

The villa is located on the banks of the Poprad 
River, within 1800 m of the border with Slovakia 
and 100 m from the marina from which boats 
leave for rafting along the Poprad River Valley in 
the summer. There are numerous attractive hiking 
and bike trails in the area, which promotes active 
leisure. The villa offers rooms with bathrooms, 
satellite TV and Wi-Fi access, and most rooms 
have balconies. The facility has a dining room 
and air-conditioned conference room, and by the 
building, there is a large garden, playing field and 
gazebo with barbecue. The villa offers full board 
– home cooking, and on request – also regional 
cuisine.
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CENTRUM OPOKA
ul. Papieska 10
33-340 Stary Sącz
tel. +48 18 446 14 39
tel. +48 794 555 585
centrumopoka@gmail.com
www.centrumopoka.pl

Centrum Opoka położone przy Ołtarzu Papie-
skim w Starym Sączu jest częścią Diecezjalnego 
Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. Obiekt 
w standardzie hotelu *** jest idealnym miejscem 
pobytu zarówno dla pielgrzymów, jak i osób 
podróżujących w celach turystycznych i bizneso-
wych. Do dyspozycji Gości są pokoje z łazienkami, 
TV oraz bezprzewodowym Internetem. Dodatko-
wo są 2 pokoje dla osób niepełnosprawnych. Na 
terenie ośrodka znajdują się: kawiarnia, jadalnia, 
2 klimatyzowane sale konferencyjne, kaplica oraz 
monitorowany parking. Centrum oferuje możli-
wość organizacji imprez gastronomicznych, grilla 
oraz spotkań integracyjnych z animacjami dla 
najmłodszych.

The Opoka Centrum, located by the Papal Altar  
in Stary Sącz, is part of the John Paul II Diocesan  
Pilgrimage Centre. The facility is a 3-star hotel, 
and is the ideal place to stay for both pilgrims 
and people travelling as tourists and on business. 
It offers rooms with bathrooms, TV and Wi-Fi. 
In addition, there are 2 rooms for people with 
disabilities. The resort has: a cafe, dining room, 
2 air-conditioned conference rooms, chapel 
and monitored car park. The resort allows you 
to organise gastronomic events, barbecues and 
team-building meetings with organised activities 
for children.
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
RANCZO U WITKA
33-316 Rożnów 360
tel. +48 692 518 884
tel. +48 608 360 087
ranczouwitka@wp.pl
www.ranczouwitka.pl

Ranczo położone jest w pięknej okolicy pomiędzy 
Jeziorem Rożnowskim a Czchowskim. Składa się 
z 5 pokoi – apartamentów, w tym dwóch samo-
dzielnych mieszkań wakacyjnych. Każdy z pokoi 
posiada osobne wejście, łazienkę i jest w pełni 
wyposażony. W obiekcie jedyny w okolicy apar-
tament dla osób niepełnosprawnych oraz ogól-
nodostępna kuchnia. Do dyspozycji Gości altana, 
grill, huśtawka i plac zabaw dla dzieci oraz rowery 
górskie i trampolina. W okolicy są liczne atrakcje 
umożliwiające aktywny wypoczynek, m.in.: trasy 
rowerowe, ściany wspinaczkowe, stanowiska 
do wędkowania i uprawiania wodnych sportów 
(łódki, rowerki wodne, kajaki) oraz liczne zabytki 
architektury.

Ranczo is located in a beautiful area between 
the Rożnowskie Lake and the Czchowskie Lake.  
It consists of 5 rooms – suites, including two  
separate holiday apartments. Each room has 
a separate entrance, bathroom and is fully- 
equipped. There is also the only suite in the area 
for people with disabilities, and a shared kitchen. 
It has a gazebo, barbecue, swing and playground 
for children, mountain bikes and a trampoline. 
The area offers many attractions for active leisure, 
including bike trails, climbing walls, fishing spots 
and water sports equipment (boats, pedal boats 
and kayaks) and numerous architectural  
monuments.
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
CHAŁUPA GÓROLA
ul. Konfederatów Barskich 46
33-383 Tylicz
tel. +48 887 296 133
malgorzatagrywalska@gmail.com
www.chalupagorola.pl

Gospodarstwo położone jest w otoczeniu gór i la-
sów. Dla Gości przygotowano pokoje z łazienkami 
i balkonami wyposażone w czajnik, tv oraz dostęp 
do bezprzewodowego Internetu, na korytarzach 
wspólne lodówki. Gospodyni przygotowuje posiłki 
oparte na produktach ekologicznych własnego wy-
robu (sery, masło, śmietana, wędliny, chleb wypieka-
ny w piecu opalanym drewnem, warzywa i owoce 
z ogrodu oraz różnego rodzaju mięsa). Goście mogą 
uczestniczyć w zajęciach gospodarskich (karmienie 
i dojenie kóz, karmienie królików, zwożenie siana 
itd.). Na terenie posesji znajduje się parking, ogród 
i plac zabaw dla dzieci. Obiekt jest skategoryzowany 
przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej w katego-
rii: Wypoczynek u rolnika (dwa słoneczka).

The farm is surrounded by mountains and forests. 
Guests can enjoy rooms with bathrooms and 
balconies equipped with a kettle, TV and Wi-Fi 
access, as well as shared fridges in the corridors. 
The hostess prepares meals based on home-made 
organic products (cheese, butter, cream, sausages, 
bread baked in a wood fired oven, vegetables and 
fruit from the garden, and different kinds of meat). 
Guests can take part in farm activities (feeding 
and milking goats, feeding rabbits, taking hay 
into the barn, etc.). The property has a car park, 
garden and playground for children. The facility 
is categorised by the Polish Federation of Rural 
Tourism in the following category: Holidays at the 
Farmer’s (two suns).
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
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

Dom położony jest przy spokojnej i cichej ulicy, 
w sąsiedztwie lasów, w odległości około 500 m 
od stoku narciarskiego. Do dyspozycji Gości są 2-, 
3- i 4-osobowe pokoje z łazienkami, tv i dostępem 
do bezprzewodowego Internetu oraz wyposażo-
ny aneks kuchenny do samodzielnego przygoto-
wywania posiłków. Ponadto w domu znajduje się 
duża sala kominkowa, która sprzyja wspólnemu 
spędzaniu czasu przy gorącej herbacie, grzanym 
winie czy długich rozmowach. W ogrodzie Goście 
mogą odpocząć w altanie przy wieczornym grillu 
lub ognisku. Przy budynku jest duży parking, a Go-
spodarze chętnie przyjmują Gości ze zwierzętami 
domowymi. W najbliższej okolicy jest wiele tras 
rowerowych i spacerowych.

The house is situated in a peaceful and quiet 
street, in the vicinity of forests, about 500 m from 
the ski slope. It offers twin/double, triple and 
4-bed rooms with bathrooms, TV and Wi-Fi access 
and equipped kitchenettes for self-catering. In 
addition, there is a large fireplace room inside, 
which is great for spending time drinking hot 
tea, mulled wine and long talks. In the garden, 
guests can relax in the gazebo during an evening 
barbecue or bonfire. By the building, there is 
a large car park, and the hosts are happy to allow 
guests to stay with pets. The area has many bike 
and hiking trails.
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
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-agroturystyka.pl

Dom położony jest w Tyliczu w otoczeniu zieleni. 
Do dyspozycji Gości są trzy pokoje na jednym 
piętrze, z dostępem do bezpłatnego Internetu, 
osobnym wejściem oraz balkonami z widokiem 
na okoliczne wzgórza. Na piętrze znajduje się 
również łazienka i osobna toaleta. Gospodyni 
oferuje smaczne domowe posiłki przygotowy-
wane z naturalnych produktów, dostosowane 
do indywidualnych potrzeb Gości. Przy budynku 
znajduje się ogrodzony parking, ogród ziołowy 
i grill. Gospodarstwo należy do stowarzyszenia 
agroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa 
Gościnne i specjalizuje się w zakresie uprawy 
i szerokiego wykorzystania ziół.

The house is situated in Tylicz and surrounded 
by greenery. It offers three rooms on one floor, 
with free Internet access, separate entrances 
and balconies overlooking the surrounding hills. 
On the first floor, there is also a bathroom and 
separate toilet. The hostess offers delicious home-
made meals prepared from natural products, 
tailored to the individual needs of guests. By the 
building, there is a fenced car park, herb garden 
and barbecue. The farm belongs to the farm 
tourism association, Galician Guest Farms, and 
specialises in the growing and widespread use of 
herbs.
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U GRZEGORZA
ul. Konfederatów Barskich 29a
33-383 Tylicz
tel. +48 503 104 294
tel. +48 501 236 972
info@ugrzegorza.pl
www.ugrzegorza.pl

Agroturystyka U Grzegorza zapewnia wysoki 
standard w pokojach rodzinnych oraz typu studio. 
Obiekt szczególnie dedykowany jest rodzinom 
z dziećmi. Do dyspozycji najmłodszych jest 
pokoik malucha, pokoik multimedialny z Xboxem, 
a dla rodziców salonik z kominkiem pod szklanym 
dachem, sauna oraz szałas góralski. Dodatkowo 
przestronny, ogrodzony teren z basenem, bro-
dzikiem z podgrzewaną wodą, duży plac zabaw 
z boiskiem, domkami, zjeżdżalnią, piaskownicami 
i trampoliną, a w pobliżu jest mini zoo i stadnina 
koni. Gospodarze serwują delikatne posiłki na 
bazie ekologicznych produktów odpowiednie 
dla małych dzieci i alergików. Największy atut 
tego miejsca to zimowe i letnie animacje dla 
dzieci i rodziców.

The U Grzegorza farm offers a high standard 
in family studio rooms. The facility is dedicated 
especially to families with children. For the 
youngest ones, there is a baby room and 
multimedia room with an Xbox, and for parents 
– a small living room with a fireplace under 
a glass roof, sauna and highland hut. Additionally: 
a spacious, fenced area with a swimming pool, 
heated paddling pool, large playground with 
playing field, playhouses, slide, sandpits and 
trampoline, and close to the facility, there is a mini 
zoo and stud farm. The hosts serve delicious meals 
based on eco-friendly products suitable for small 
children and people with allergies. The biggest 
advantage of this place are the organised winter 
and summer activities for children and parents.
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
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

Gospodarstwo położone jest w centrum Tylicza 
w pobliżu stadionu sportowego. Do dyspozy-
cji Gości słoneczne 2-, 3- i 4-osobowe pokoje 
z łazienkami i balkonami. Przyjazne otoczenie 
stwarza doskonałe warunki do aktywnego 
wypoczynku zarówno rodzin z dziećmi jak i Gości 
indywidualnych. Przy gospodarstwie znajduje się 
ogród z huśtawką i placem zabaw oraz grillem. 
Gospodyni oferuje domowe potrawy, uwzględnia-
jąc preferencje Gości i tradycyjną lokalną kuchnię 
regionalną. Do dyspozycji Gości także kuchnia 
z pełnym wyposażeniem do samodzielnego 
przygotowywania posiłków.

The farm is located in the centre of Tylicz close 
to the sports stadium. Guests can use the 
sunny twin/double, triple and 4-bed rooms 
with bathrooms and balconies. The friendly 
surroundings offer excellent conditions for 
active leisure for both families with children and 
individual guests. By the farm, there is a garden 
with a swing, playground and barbecue. The 
hostess offers home-made dishes, taking into 
account the preferences of guests and traditional 
local dishes. The farm also has a fully-equipped 
kitchen for self-catering.
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
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

Dom usytuowany jest w centrum miejscowości 
Tylicz. Do dyspozycji Gości pokoje 2-, 3- i 4-osobo-
we z bezpłatnym bezprzewodowym Internetem. 
Wszystkie pokoje posiadają łazienki (dwie z nich 
znajdują się w pokojach, pozostałe łazienki w kory-
tarzu). Na korytarzach także znajdują się lodówki, 
czajniki, żelazko i deska do prasowania, a w ła-
zience suszarka na ubrania. Bezpośrednio z pokoi 
jest możliwość wyjścia na balkony lub taras. 
Przy budynku znajduje się niestrzeżony parking, 
miejsce na grill i ognisko, piaskownica, huśtawka 
i duża oświetlona altana. Gospodyni proponuje 
Gościom degustację i możliwość zakup miodów 
z własnej pasieki, a także produktów miodowych 
oraz innych specjałów z własnego gospodarstwa.

The house is situated in the centre of Tylicz. It 
offers twin/double, triple and 4-bed rooms with 
free Wi-Fi. All rooms have bathrooms (two of 
them are en suite, the other bathrooms are in the 
corridor). The corridors also have fridges, kettles, 
an iron and ironing board, and in the bathroom, 
there is a clothes dryer. The rooms have balconies 
or terraces. By the building, there is an unguarded 
car park, barbecue area and fireplace, sandpit, 
swing and large lit gazebo. The hostess offers 
the tasting and purchase of honey from her 
own apiary, as well as honey products and other 
delicacies from her farm.
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
SAWINA
Zarzecze 43
33-390 Łącko
tel. +48 507 089 723
majka-klimek@wp.pl
www.klimek.iap.pl

Gospodarstwo położone jest w otoczeniu wzgórz, 
łąk i pól, z dala od tras komunikacyjnych. Do dys-
pozycji Gości są dwa pokoje 4-osobowe, wspólna 
łazienka dla obu pokoi, tv w kuchni. Obok domu 
znajduje się bezpieczny parking, ogród z placem 
zabaw, miejscem do grillowania i rozbicia namiotu 
oraz kącik wypoczynkowy z altaną, małym base-
nem, huśtawkami i hamakiem. Gospodarze pro-
pagują zdrowy i ekologiczny tryb życia – hodują 
zwierzęta gospodarskie, robią prawdziwe wiejskie 
masło. Goście mogą zakupić naturalną żywność 
wyprodukowaną w gospodarstwie (mięso, nabiał, 
warzywa i owoce). Gospodarstwo posiada katego-
ryzację Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej GG 
– dwa słoneczka.

The farm is surrounded by hills, meadows and 
fields, and is located away from transport routes. 
It offers two 4-bed rooms, a shared bathroom 
for both rooms, and a TV in the kitchen. Next to 
the house, there is a safe car park, garden with 
playground, barbecue and camping areas, and 
a seating area with gazebo, small swimming 
pool, swings and hammock. The hosts promote 
a healthy and eco-friendly lifestyle – they raise 
livestock and make real butter. Guests can buy 
natural food produced on the farm (meat, dairy 
products, vegetables and fruit). The farm has been 
categorised by the Polish Federation of Rural 
Tourism GG with two suns.
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KWATERY AGROTURYSTYCZNE 
ARKADIA
Szczawnik 55F
33-370 Muszyna
tel. +48 501 724 391
arkadiaszczawnik@onet.pl

Arkadia położona jest w Szczawniku w okolicy sta-
cji narciarskiej Dwie Doliny. Do dyspozycji Gości 
jest 5 pokoi 2-osobowych z łazienkami, tv i do-
stępem do bezprzewodowego Internetu. Z okien 
rozpościera się widok na okoliczne góry. Na pię-
trze znajduje się hall z wyposażonym aneksem 
kuchennym do samodzielnego przygotowywania 
posiłków oraz miejsce wypoczynkowe, gdzie 
można poczytać książkę, porozmawiać lub napić 
się gorącej herbaty. Przed domem jest miejsce 
na grill lub ognisko, mini plac zabaw z piaskowni-
cą i huśtawką oraz parking na 5 samochodów.

Arkadia is located in Szczawnik, near the Dwie 
Doliny (Two Valleys) Ski Station. The house offers 
5 twin/double bedrooms with bathrooms, 
TV and Wi-Fi access. The windows overlook 
the surrounding mountains. Upstairs, there is 
a corridor with equipped kitchenette for self-
catering and a seating area, where you can read 
a book, talk or drink some hot tea. In front of the 
house, there is a barbecue or fireplace area, mini 
playground with sandpit and swing, and car park 
for 5 cars.
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POKOJE GOŚCINNE 
HELENA CEBULA
Szczawnik 6
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 84 30
tel. +48 510 250 486
helenacebula@op.pl

Gospodarstwo zlokalizowane jest w Szczawniku 
w Beskidzie Sądeckim na żółtym szlaku, wiodącym 
przez Pustą Wielką (1061 m n.p.m.) do Żegiestowa. 
Dla Gości przygotowano pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami, salon z tv oraz kuchnię. Przy 
domu znajduje się ogród z tarasem wypoczynko-
wym, miejsce do grillowania i zapalenia ogniska 
oraz duży parking. Goście mają możliwość 
samodzielnego przygotowywania posiłków lub 
zamówienia całodziennego wyżywienia. Gospo-
darz chętnie organizuje wyjścia na grzybobranie, 
zbieranie jagód, a zimą kuligi w okolicach Baców-
ki nad Wierchomlą.

The farm is located in Szczawnik in the Beskid 
Sądecki mountain range, on the yellow trail 
leading through Pusta Wielka (1061 m above 
sea level) to Żegiestów. Guests can enjoy twin/
double, triple and 4-bed rooms with bathrooms, 
a living room with TV and kitchen. Next to the 
house, there is a garden with a terrace, barbecue 
and bonfire area, and large car park. Guests can 
prepare their own meals or order full board. The 
host can organise mushroom hunting outings, 
blueberry picking, and in winter – sleigh rides 
near the Bacówka nad Wierchomlą mountain 
shelter.
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WILLA ACHIMÓWKA
Szczawnik 55 D
33-370 Muszyna 
tel. +48 505 243 320 
achimowka@gmail.com
www.achimowka-pokoje.pl

Willa Achimówka położona jest w pobliżu dużej 
stacji narciarskiej Dwie Doliny. Do dyspozycji 
Gości są przestronne, nowoczesne 2- i 3-osobowe 
pokoje z łazienkami oraz studio – pokój z antreso-
lą i łazienką. Ponadto w budynku jest kompletnie 
urządzona kuchnia (lodówka, mikrofalówka, 
ekspres do kawy, płyta indukcyjna, piekarnik, na-
czynia, sztućce) z jadalnią i tv, a także pokój zabaw 
dla dzieci z zabawkami i grami oraz nieograni-
czony dostęp do bezprzewodowego Internetu. 
Taras wypoczynkowy i miejsce na grill lub ognisko 
sprzyjają wspólnemu spędzaniu czasu. Obok Willi 
jest bezpieczny parking na 8 samochodów, a tuż 
za budynkiem rozległa łąka, las i strumień. Gospo-
darze mówią w języku angielskim i niemieckim.

The Achimówka Villa is located close to the large 
Dwie Doliny (Two Valleys) Ski Station. It offers 
spacious, modern twin/double and triple rooms 
with bathrooms and a studio (a room with 
mezzanine and bathroom). In addition, the 
building has a fully-equipped kitchen (fridge, 
microwave, coffee maker, induction hob, oven, 
dishes and cutlery) with a dining room and TV, 
as well as a playroom for children with toys and 
games and unlimited Wi-Fi access. The terrace and 
barbecue area or fireplace are perfect for hanging 
out. Next to the villa, there is a safe car park for 8 
cars, and just behind the building, there is a vast 
meadow, forest and stream. The hosts speak 
English and German.



AGROTURYSTYKA  |  AGRITOURISM

133

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

Gospodarstwo położone jest u stóp ruin zamku 
ryterskiego tuż nad rzeką Poprad. Do dyspozycji 
Gości są komfortowe pokoje 2-, 3- i 4-osobowe 
z łazienkami i dostępem do Internetu, jadalnia 
oraz świetlica. Przy domu znajduje się parking, 
plac zabaw, altana i miejsce do grillowania. 
Gospodyni zapewnia swoim Gościom rodzinną 
atmosferę serwując smaczną domową kuch-
nię, własne wypieki i przetwory. Usytuowanie 
Gospodarstwa sprzyja aktywnemu wypoczynkowi 
na trasach rowerowych, szlakach turystycznych, 
a zimą w promieniu kilkunastu kilometrów do wy-
boru jest kilka wyciągów narciarskich. Ponadto ist-
nieje możliwość organizacji kuligów z ogniskiem, 
zielonych szkół i spotkań okolicznościowych.

The farm is located at the foot of the castle ruins 
just by the Poprad River. It offers comfortable 
twin/double, triple and 4-bed rooms with 
bathrooms and Internet access, a dining room 
and day room. By the house, there is a car park, 
playground, gazebo and barbecue area. The 
hostess provides guests with a family atmosphere 
by serving delicious home cooking, own baked 
goods and preserves. The location of the farm is 
perfect for active leisure on the bike and hiking 
trails, and in winter – there are several ski lifts in 
the area. In addition, it is possible to organise 
sleigh rides with bonfires, field schools and other 
meetings.
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Ekologiczne Gospodarstwo położone w spokojnej 
okolicy jest doskonałym miejscem do wypoczyn-
ku dla rodzin z dziećmi. Dla Gości przygotowano 
oddzielny dom, w którym w pięciu pokojach 2- 
i 3-osobowych mieści się 12 miejsc noclegowych. 
Każdy pokój posiada łazienkę z prysznicem oraz 
łóżka z materacami zdrowotnymi. Gospodyni 
proponuje swoim Gościom wyśmienitą kuchnię 
z własnych ekologicznych produktów oraz wypie-
ki z ekologicznej mąki razowej. Na terenie posesji 
do dyspozycji Gości jest grill, zadaszona wiata, 
piaskownica, domek dla dzieci oraz duży ogród. 
Gospodarstwo należy do Stowarzyszenia Turystyki 
i Agroturystyki Ziem Górskich, a od 1996 roku 
posiada atest EKOLAND.

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
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

The ecological farm located in a quiet area is 
a great place to relax for families with children. 
Guests can enjoy a separate house with five twin/
double and triple rooms with 12 beds. Each room 
has a bathroom with shower, and beds with 
healthy mattresses. The hostess offers delicious 
cuisine with her own eco-friendly products and 
goods baked with organic wholemeal flour. The 
facility offers a barbecue, roofed gazebo, sandpit, 
small house for children and large garden. The 
farm belongs to the Association of Tourism and 
Agritourism of Mountain Regions, and since 1996, 
it has had an EKOLAND certificate.
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