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Pierwszy w Polsce Live Hotel bę-
dący połączeniem gustownego 
hotelu z ekskluzywnym SPA oraz 
wysokiej klasy miejscem na spo-
tkania biznesowe. Hotel jest ukryty 
w leśnej głuszy, osadzony na skale, 
położony nad samym brzegiem Je-
ziora Rożnowskiego. Minimalistycz-
ne, wygodne i nowoczesne pokoje 
stwarzają niepowtarzalny klimat za-
równo do pracy, jak i wypoczynku. 

HERON LIVE HOTEL
Sienna 104, 33-318 Gródek nad Dunajcem
tel. +48 18 888 85 00, recepcja@heron-hotel.com
www.heron-hotel.com

Restauracje „Marina” oraz „Sienna 
104” zapraszają na podróż kulinarną 
do miejsc, gdzie wszystko dzieje się 
na oczach Gości. W „Sky Bar” ser-
wowane są unikalne i innowacyj-
ne dania kuchni azjatyckiej. Strefa 
Wellness to podgrzewany basen 
zewnętrzny typu „Infinity Pool” wraz 
z jacuzzi. Wewnątrz budynku znaj-
duje się także basen, jacuzzi oraz 
kompleks saun.
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HOTEL CZARNY POTOK RESORT SPA & CONFERENCE****
ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 530 30 01, rezerwacje@czarnypotok.com
www.czarnypotok.com

Z jednej strony malownicze oto-
czenie beskidzkiej doliny, delikat-
nie szumiący potok i górskie szlaki 
tuż za progiem. Z drugiej – piękne 
wnętrza, Łaźnie Zdrojowe, 11 gabi-
netów SPA i mnóstwo atrakcji dla 
najmłodszych. Położony u stóp Ja-
worzyny Krynickiej ekskluzywny 
4-gwiazdkowy Hotel Czarny Potok 
to najlepszy dowód na to, że luksus 
i natura mogą tworzyć harmonijną 

całość. Na Gości czeka 236 kom-
fortowych pokoi, restauracje, Cha-
ta Góralska, wielopoziomowy Mini 
Golf, prywatna plaża oraz sale kon-
ferencyjne idealne do organizacji 
konferencji, wesel, urodzin i innych 
imprez okolicznościowych. Pobyt 
w Czarnym Potoku to niezwykłe 
doświadczenie luksusu, którego 
dopełnieniem jest najwyższa ja-
kość obsługi.
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Hotel zlokalizowany jest w cen-
trum Krynicy-Zdroju, zaledwie 100 
m od krynickiego deptaku i pijalni 
wód. Oferuje noclegi w komfor-
towych 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 istnieje 
możliwość wstawienia do pokoju 

HOTEL GRANT***
ul. Kościuszki 36a, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 52 67, hotel@hotelgrant.com.pl
www.hotelgrant.com.pl

łóżeczka dziecięcego lub dostaw-
ki. W całym obiekcie Goście mogą 
korzystać z bezprzewodowego In-
ternetu. W Hotelu mieści się urocza, 
kameralna restauracja serwująca 
dania tradycyjnej kuchni polskiej 
i  regionalne specjały Sądecczyzny. 
Przy Hotelu jest bezpłatny parking 
oraz przechowalnia nart i sprzętu 
narciarskiego.
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HOTEL 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

Hotel położony jest w ścisłym cen-
trum Krynicy-Zdroju w pobliżu wielu 
atrakcji, jest doskonałym miejscem 
do wypoczynku zarówno dla Gości 
indywidualnych, rodzin jak i grup. 
Komfortowe i  nowocześnie urzą-
dzone pokoje posiadają łazienkę, tv, 
telefon, zestaw do  parzenia kawy 
i herbaty oraz dostęp do bezprze-
wodowego Internetu. Ponadto do 
dyspozycji Gości jest restauracja 

serwująca wspaniałą polską kuchnię, 
baza zabiegowa z gabinetami odno-
wy biologicznej, sala konferencyjna, 
słoneczny duży taras z widokiem na 
Górę Parkową. Przy budynku znaj-
duje się parking. Obiekt należy do 
Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej 
– sieci hoteli i ośrodków wypoczyn-
kowych w Polsce. W Hotelu organi-
zowane są również wczasy z zabie-
gami i turnusy rehabilitacyjne. 
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Hotel Jaworzyna Krynicka to kom-
fortowy obiekt położony u podnó-
ża Jaworzyny Krynickiej w malow-
niczym otoczeniu lasów i potoków 
górskich. Hotel jest doskonale 
wkomponowany w otoczenie i sta-
nowi integralną część dolnej stacji 
kolei gondolowej. Takie usytuowa-
nie jest idealnym rozwiązaniem dla 
turystów – zimą dla miłośników 
białego szaleństwa, wiosną, latem 

HOTEL JAWORZYNA KRYNICKA***
ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 473 66 10, recepcja@hotelepkl.pl
www.hotelepkl.pl/jaworzyna-krynicka

i jesienią – dla pragnących aktyw-
nie wypoczywać w harmonii z na-
turą. Do dyspozycji Gości pokoje 2-, 
3-osobowe, pokoje studio i aparta-
menty, a także bezpłatny parking, 
pokój zabaw dla małych dzieci oraz 
pokój gier dla młodzieży z xboxem 
i piłkarzykami, dodatkowo bezpłat-
na sauna. Wszystkie pokoje wypo-
sażone są w tv LCD, lodówkę, bez-
przewodowy Internet. 
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Hotel położony w samym centrum 
Krynicy-Zdroju w bezpośrednim 
sąsiedztwie lodowiska, sankostra-
dy, kortów tenisowych i wyciągu 
narciarskiego jest znakomitym 
miejscem do wypoczynku dla ca-
łej rodziny. Do dyspozycji Gości są 
komfortowe pokoje i apartamenty, 
a z balkonów rozpościera się widok 
na panoramę Krynicy, Górę Parko-
wą i zbocze Góry Krzyżowej. W Ho-

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

telu znajduje się bezpłatna i nieli-
mitowana Strefa SPA z basenem, 
jacuzzi, saunami suchymi i łaźnią 
parową oraz fitness studio. Po-
nadto w obiekcie jest Restauracja 
„Różana”, Lobby Bar „Deja Vu” oraz 
Klub Nocny „U Stonsów”. Hotel na-
leży do programu „Hotel Przyjazny 
Rodzinie” oraz do grupy hotelowej 
ELBEST HOTELS.
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Hotel położony jest tuż przy Par-
ku Zdrojowym i  Górze Parkowej, 
w odległości 800 m od deptaku 
oraz Pijalni Wód. Wszystkie poko-
je posiadają łazienki, klimatyzację, 
dostęp do bezprzewodowego In-
ternetu, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, sejf, telefon, tv-sat, tv 
LED, minibar oraz szlafroki, a w ła-
zienkach jest suszarka do włosów. 
Ponadto w budynku znajduje się 

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

podziemny garaż. Śniadania, obia-
dy i kolacje serwowane są w Re-
stauracji „Zdrojowej”. Ofertę hotelu 
wyróżnia doskonała infrastruktura 
rekreacyjna Wellness&Spa z uni-
kalną strefą saun oraz basenem. 
Hotel posiada również w pełni wy-
posażone zaplecze konferencyjne 
dające możliwość kompleksowej 
obsługi eventów.
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Komfortowy, przytulny Hotel zlo-
kalizowany w pobliżu centrum Kry-
nicy-Zdroju oferuje pokoje 1-, 2- 
i 3-osobowe z możliwością łączenia 
ich w  studia. Większość pokoi po-
siada balkon, natomiast wszystkie 
mają łazienki z kabinami pryszni-
cowymi i wyposażone są w tv sa-
telitarną, lodówkę, czajnik, filiżanki, 
ręczniki i bezprzewodowy Inter-
net. Na życzenie Gości możliwość 

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

zrobienia dostawki lub wstawienia 
łóżeczka dziecięcego. Ponadto do 
dyspozycji: dwie sauny, jacuzzi, stół 
do ping-ponga, sala konferencyjna 
oraz sala zabaw dla dzieci. W cenę 
noclegu wliczone są śniadania ser-
wowane w formie bufetu szwedz-
kiego. Hotel akceptuje pobyt Gości 
ze zwierzętami domowymi.
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Hotel zlokalizowany jest w bezpo-
średnim sąsiedztwie stacji narciar-
skiej Jaworzyna Krynicka. Do dys-
pozycji Gości jest 49 wygodnych 
pokoi wyposażonych w: telewi-
zor, telefon, minibarek oraz sejf. 
Z okien hotelu rozpościera się wi-
dok na stoki Jaworzyny Krynickiej. 
Hotelowa Restauracja „Jaworzyna” 
oferuje bogaty wybór dań kuch-
ni polskiej oraz międzynarodowej. 

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

Cena noclegu obejmuje śniadanie 
w formie bufetu szwedzkiego oraz 
nieograniczony i  bezpłatny pobyt 
w centrum rekreacji z: basenem, 
gejzerami powietrznymi, masażem 
wodnym, przeciwprądami, łaźnia-
mi, jacuzzi, natryskiem wrażeń, 
ławką solankową i brodzikiem dla 
dzieci z grzybkiem. Hotelowe SPA 
oferuje szereg zabiegów na twarz 
i ciało oraz bogatą gamę masaży.
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Hotel Prezydent**** Medical SPA & 
Wellness zlokalizowany jest w cen-
trum „Perły Polskich Uzdrowisk” Kry-
nicy-Zdroju, tuż u podnóża Góry 
Parkowej przy krynickim deptaku. 
Tradycja Hotelu sięga aż 1931 roku, 
kiedy to Prezydent RP Ignacy Mo-
ścicki podjął decyzję o budowie 
Willi Prezydenckiej w samym ser-
cu Krynicy-Zdroju. Obecnie Hotel 
dysponuje 179. miejscami w 60. 

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

komfortowych, przestronnych i kli-
matyzowanych pokojach oraz w 6. 
apartamentach. Hotel posiada Cen-
trum Szkoleniowo-Konferencyjne, 
stylową Restaurację „Magnolia” ser-
wującą specjały kuchni regional-
nej, profesjonalny Club Muzyczny 
Jack’s Place oraz Ambasadę Zdro-
wia i  Urody SPA. W cenie noclegu 
wykwintne śniadanie serwowane 
w formie bufetu szwedzkiego.
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Hotel położony jest w ścisłym cen-
trum Krynicy-Zdroju, w odległości 
150 m od deptaku. Dysponuje łącz-
nie 65. miejscami noclegowymi, 
w m.in. w 6. luksusowych klimatyzo-
wanych apartamentach. Wszystkie 
pokoje posiadają łazienki, tv-sat, lo-
dówkę i bezpłatny bezprzewodowy 
dostęp do Internetu. W Hotelu znaj-
duje się sauna, solarium, gabinet 
masażu, dwie sale restauracyjne ze 

HOTEL SAOL***
ul. Zdrojowa 16, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 58 58, recepcja@hotelsaol.pl
www.hotelsaol.pl

znakomitą kuchnią polską i między-
narodową, ponadto kącik zabaw 
dla dzieci, a przy obiekcie monito-
rowany, zamknięty i  nieodpłatny 
parking. Klimatyzowana sala konfe-
rencyjno-bankietowa wyposażona 
w  sprzęt multimedialny umożliwia 
organizację szkoleń, konferencji 
i spotkań biznesowych. W ogrodzie 
do dyspozycji Gości góralska chata 
z grillem, plac zabaw dla dzieci.
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Hotel SPA Dr Irena Eris położony 
jest w Dolinie Czarnego Potoku 
w Krynicy-Zdroju w odległości 
175  m od najbliższego wyciągu 
narciarskiego. Hotel oferuje prze-
stronne pokoje z balkonami, tv-sat, 
minibarkiem, sejfem, czajnikiem 
oraz bezpłatnym dostępem do In-
ternetu. Restauracja „Szósty Zmysł” 
serwuje dania z różnych stron 
świata oraz kuchnię staropolską, 

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

a Restauracja „Thai Time” zaprasza 
na tajską przygodę, podczas któ-
rej Goście skosztują egzotycznych 
smaków. Kosmetyczny Instytut Dr 
Irena Eris działający w Hotelu pro-
ponuje zabiegi pielęgnacyjne na 
twarz i ciało, masaże oraz porady 
dermatologa. Do dyspozycji Gości 
jest sauna, łaźnia parowa i wanna 
z hydromasażem, siłownia oraz stu-
dio cardio.
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Hotel usytuowany jest w samym 
centrum Krynicy-Zdroju i stano-
wi znakomitą bazę wypadową do 
wycieczek po mieście i okolicy. Do 
dyspozycji Gości urządzone w kla-
sycznym stylu pokoje z łazienka-
mi wyposażone w mini bar, tv-sat 
z płaskim ekranem, telefon, sejf, 
bezpłatny bezprzewodowy Inter-
net, w łazienkach są suszarki do 
włosów. W recepcji możliwość wy-

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

pożyczenia gazet i  czasopism oraz 
gier: szachy, kości, warcaby, karty 
do gry, begammon. W budynku 
znajduje się sala wielofunkcyjna 
umożliwiająca organizację spotkań 
okolicznościowych. Goście mogą 
skorzystać z monitorowanego par-
kingu znajdującego się przy Hotelu.
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Hotel położony jest w niewielkiej 
odległości od uzdrowiskowej czę-
ści Krynicy-Zdroju, a jego kameral-
ny charakter sprawia, że jest dosko-
nałym miejscem do wypoczynku 
rodzinnego i dla niewielkich grup 
zorganizowanych. Do dyspozycji 
Gości są przestronne pokoje z bal-
konami, łazienkami, tv, telefonem, 
czajnikiem oraz bezpłatnym bez-
przewodowym Internetem. Na 

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

terenie Hotelu znajduje się restau-
racja, drink-bar oraz sala wielofunk-
cyjna z kącikiem zabaw dla dzieci. 
W hotelowym ogrodzie działa Mi-
niGolf-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.
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Hotel położony w sąsiedztwie Je-
ziora Rożnowskiego jest doskona-
łym miejscem do indywidualnego 
wypoczynku, organizacji imprez 
integracyjnych, szkoleń, konferencji 
i bankietów. Do dyspozycji Gości 
pokoje standardowe oraz pokoje 
lux, wszystkie posiadają łazienkę, 
tv i bezpłatny dostęp do Internetu. 
Ponadto w Hotelu jest sauna, jacuz-
zi oraz 8 sal konferencyjnych wraz 

HOTEL** LITWIŃSKI 
33-312 Tęgoborze 336
tel. +48 18 444 90 25, litwinski@hotel-litwinski.pl
www.hotel-litwinski.pl

z wyposażeniem, które mogą po-
mieścić od 20 do 250 osób. Obiekt 
dysponuje również dwoma stylo-
wo urządzonymi salami restaura-
cyjnymi, które serwują doskonałe 
dania według receptur kuchni sta-
ropolskiej i regionalnej. Przy Hotelu 
jest bezpłatny parking oraz duży 
zadaszony grill z salą taneczną.
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Trzygwiazdkowy Hotel dla aktyw-
nych położony na szlaku 7 Do-
lin pomiędzy Jaworzyną Krynicką 
a  Wierchomlą, w Dolinie Popradu, 
w miejscowości uzdrowiskowej 
Złockie w Muszynie. Do dyspozycji 
Gości: 83 pokoje (1- i 2-os.), 3 stu-
dia rodzinne oraz 11 komfortowych 
apartamentów. W hotelu: restau-
racja, kawiarnia, activ.club, strefa 
SPA, 5 sal konferencyjnych. Goście 

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

mogą skorzystać z bogatego zaple-
cza rekreacyjnego: strzelnica łucz-
nicza, paintball, body zorb, rowery, 
quady, skutery śnieżne, trikke-skki, 
ślizgostrada. Dla dzieci: pokój za-
baw i  plac zabaw. Obiekt przysto-
sowany jest do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Parking dla Gości 
jest bezpłatny. Hotel akceptuje 
zwierzęta domowe.
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Hotel położony jest w pobliżu 
granicy polsko-słowackiej, w do-
linie rzeki Poprad. Oferuje pokoje 
z bezpłatnym dostępem do Inter-
netu oraz telewizorem z dostępem 
do kanałów telewizji satelitarnej. 
Klimatyzowane pokoje wyposa-
żone są w lodówkę i sejf, łazienkę 
z kabiną prysznicową i suszarkę do 
włosów. Większość pokoi posiada 
balkony. Do dyspozycji Gości strefa 

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

SPA z sauną turecką i  suchą, „na-
tryskami wrażeń” i falą termiczną. 
Hotelowa restauracja specjalizuje 
się w daniach kuchni regionalnej. 
Altana myśliwska w ogrodzie stwa-
rza możliwość organizacji spotkań 
przy ognisku. Przy Hotelu znajdu-
je się także bezpłatny, bezpieczny 
parking.
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Hotel KLIMEK**** SPA jest doskona-
łym 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 Aquapar-
ku, w skład którego wchodzą: basen 
rekreacyjny z kaskadami i hydroma-
sażem, gejzer powietrzny, zjeżdżal-
nia, brodziki dla dzieci, jacuzzi, bicze 
wodne i studio cardio. Nielimitowa-

HOTEL KLIMEK**** SPA
Złockie 107, 33-370 Muszyna,
tel. +48 18 477 82 22, recepcja@hotel-klimek.pl
www.hotelklimek.pl

ny pobyt obejmuje również strefę 
saun w tym: fińską, parową oraz na 
podczerwień. Hotel oferuje szero-
ką gamę zabiegów SPA&Wellness, 
w których para, woda, zapach i do-
tyk zapewniają relaks i regenerację. 
Ponadto obiekt posiada komplek-
sowe, wielofunkcyjne sale konferen-
cyjne z przystosowaną powierzch-
nią wystawienniczą do organizacji 
konferencji, szkoleń i kongresów. 
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Hotel Beskid**** to komfortowy 
obiekt usytuowany w centrum mia-
sta będący doskonałym miejscem 
na odpoczynek, przystanek w po-
dróży służbowej czy pobyt bizne-
sowy. To również wyśmienita baza 
wypadowa do okolicznych atrakcji. 
Do dyspozycji Gości są 72 pokoje 
wyposażone w łazienkę, minibar, 
telewizor, radio, telefon i  bezprze-
wodowy Internet. W Hotelu znaj-

HOTEL BESKID****
ul. Limanowskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443 57 70, hotel@hotelbeskid.pl
www.hotelbeskid.pl

duje się luksusowe SPA&WELLNESS, 
kręgielnia oraz restauracja oferu-
jąca dania kuchni współczesnej, 
staropolskiej i regionalnej. Ponadto 
restauracja organizuje lunche biz-
nesowe, uroczyste kolacje, kolacje 
regionalne dla grup oraz wieczory 
integracyjne.
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To jeden z najnowocześniejszych 
obiektów noclegowych na Sądec-
czyźnie. Do dyspozycji Gości jest 
57 komfortowych pokoi, w tym: 1- 
i 2-osobowe, pokoje rodzinne, poko-
je przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także 3 apar-
tamenty. Staranie zaprojektowane 
pokoje wyposażone są designerskie 
meble, wygodne łóżka, tv sat, telefon, 
sejf, a także łazienki z pełnym węzłem 

HOTEL IBIS STYLES
ul. Pierwszej Brygady 2A, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 532 53 25, recepcja@ibisnowysacz.com
www.ibisnowysacz.com

sanitarnym oraz suszarką. Wszystkie 
pokoje są klimatyzowane i posiadają 
dostęp do bezprzewodowego Inter-
netu. Goście mają do dyspozycji na-
ziemny i podziemny parking. Hotel 
oferuje także dobrze zorganizowane 
zaplecze konferencyjno-bankietowe 
(dla ok. 450 osób). Hotel usytuowany 
jest w odległości 10 minut od dwor-
ca kolejowego i autobusowego, przy 
głównej trasie Nowy Sącz – Krynica.
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HOTEL PANORAMA***
ul. Romanowskiego 4A, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 473 71 10, kontakt@hotelpanoramanowysacz.pl
www.hotelpanoramanowysacz.pl

Hotel usytuowany jest w samym 
centrum Nowego Sącza. Eleganc-
kie i przestronne pokoje stwarzają 
odpowiedni klimat oraz warunki 
do wypoczynku. Każdy pokój po-
siada łazienkę, tv z  dostępem do 
kanałów cyfrowych, lodówkę oraz 
bezprzewodowy dostęp do Inter-
netu. Z usług nieodpłatnych Go-
ście mogą skorzystać z depozytu, 
budzenia, przechowywania bagażu 

czy prasowania. Na terenie Hotelu 
znajduje się Restauracja „Impresja” 
znana z bardzo dobrej kuchni, bo-
gatej 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.
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Hotel Rypsówka to kameralny 
obiekt położony w cichej dzielnicy 
Nowego Sącza. Do dyspozycji Go-
ści pokoje podstawowe i o pod-
wyższonym standardzie z dużym tv 
LCD, zestawem wypoczynkowym 
i minibarkiem. We wszystkich po-
kojach znajduje się łazienka z prysz-
nicem, tv-sat, telefon oraz dostęp 
do bezpłatnego Internetu. W cenę 
noclegu wliczone są śniadania ser-

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

wowane w formie bufetu szwedz-
kiego oraz parking. Restauracja 
oferuje bogate menu zawierające 
dania kuchni tradycyjnej i regional-
nej. Dzięki dobremu zapleczu kon-
ferencyjnemu oraz sali bankietowej 
Hotel organizuje szkolenia, konfe-
rencje, spotkania biznesowe oraz 
imprezy okolicznościowe.
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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-gwiazdkowy butikowy 
hotel w stylu etnodesign. Do dys-
pozycji Gości oddaje 21 1- i 2-oso-
bowych pokoi oraz 15 ekskluzyw-
nych apartamentów. Każdy pokój 
jest inny, wyjątkowy. Łączy je wy-
soki standard i oryginalny wystrój. 
Wszystkie wyposażone są w: tele-
wizor, bezprzewodowy bezpłatny 
dostęp do Internetu, telefon stacjo-

narny, sejf i minibarek. Cena nocle-
gu obejmuje śniadanie w restaura-
cji „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. 
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Ski Hotel wybudowany na funda-
mencie dawnego schroniska gór-
skiego to trzygwiazdkowy Hotel 
położony w Suchej Dolinie. Do dys-
pozycji Gości pokoje 1-, 2- i 3-oso-
bowe z łazienkami, tv i bezpłatnym 
dostępem do Internetu. Ponadto 
w Hotelu znajduje się sauna sucha, 
parowa na podczerwień, restaura-
cja, bilard, minibiblioteczka, baby-
-room, mini-spa, basen zewnętrzny 

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

oraz wypożyczalnia sprzętu narciar-
skiego. Dzięki otoczeniu górskiej 
przyrody, pięknych krajobrazów 
i położeniu z dala od miasta obiekt 
jest doskonałym miejscem do or-
ganizacji pobytów grup szkolenio-
wych, imprez integracyjno-survi-
valowych, wczasów rodzinnych, 
ognisk połączonych z pieczeniem 
barana lub prosiaka czy biesiad 
z kapelą góralską.



27

H
O

TELE 
HOTEL WIERCHOMLA SKI & SPA RESORT***
Wierchomla Mała 42, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 414 31 30-31, 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 kablowymi, bezprze-
wodowym dostępem do Internetu 
oraz balkonem z widokiem na las 
i góry. Posiłki serwowane są w re-
stauracji „Tysina”, która specjalizuje 
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: ba-
sen, kompleks wellness oraz siłow-
nia. Gościom Hotelu przysługują 
atrakcyjne rabaty na skipassy na 
stoki Dwóch Dolin. Hotel posiada 
profesjonalne zaplecze konferen-
cyjne na ponad 200 osób.
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Hotel malowniczo położony w Do-
linie Wielkiej Roztoki na obszarze 
Popradzkiego Parku Krajobrazowe-
go. Do dyspozycji Gości jest 181 
miejsc noclegowych w  komforto-
wych pokojach typu apartament 
i pokojach 1-, 2-  i  3-osobowych. 
W Hotelu znajduje się pełnowymia-
rowy kryty basen zasilany naturalną 
źródlaną wodą z ujęcia w rezerwa-
cie Baniska, sauna, solarium, grota 

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

solna oraz Centrum SPA&Wellness. 
Hotel dysponuje również dobrze 
zorganizowanym zapleczem kon-
ferencyjnym (7 sal mieszczących 
od 15 do 300 osób) z kompletnym 
wyposażeniem multimedialnym. 
Hotelowa restauracja „Pod Jasiono-
wą Polaną” oraz „Karczma Nad Poto-
kiem” serwują dania kuchni polskiej, 
urozmaicone potrawami z kuchni 
całego świata.
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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 Krzy-
żową oraz na deptak i całą dolinę 
rzeki Kryniczanki. Do dyspozycji 
Gości jest 26 pokoi (1- i 2-osobo-
wych, pokoje rodzinne i aparta-
ment). Każdy pokój posiada ła-
zienkę z kabiną prysznicową, tv 
i bezpłatny bezprzewodowy Inter-

net. Restauracja w obiekcie serwuje 
dania z kuchni polskiej i regional-
nej. Ponadto Pensjonat dysponuje 
bogatym zapleczem rekreacyjnym, 
które obejmuje między innymi bez-
płatne centrum fitness oraz strefę 
SPA z sauną suchą, parową, jacuzzi 
i siłownią. Atutem są udogodnienia 
dla rodzin z dziećmi – sala i plac za-
baw oraz łóżeczka dziecięce.
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Y 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

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 dys-
pozycji Gości są pokoje z łazienka-
mi, tv, bezprzewodowym Interne-
tem, lodówką, radiem, czajnikiem 
oraz ręcznikami i wodą mineralną. 
Pensjonat oferuje kuchnię dla 

prawdziwych smakoszy opartą na 
naturalnych, ekologicznych pro-
duktach, pysznych domowych cia-
stach 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 gór-
skich oraz stadnina koni.
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PENSJONAT LIRA***
ul. Piękna 8, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 52 11 311, recepcja@PensjonatLIRA.eu
www.pensjonatlira.eu

Pensjonat LIRA*** położony jest 
w centrum Krynicy-Zdroju przy 
Ośrodku Narciarskim Henryk-Ski, na 
wysokości dolnej stacji kolejki krze-
sełkowej. Dzięki wyjątkowej lokaliza-
cji w Pensjonacie jest cicho, do dys-
pozycji Gości jest duży ogród oraz 
parking, a do krynickiego deptaku 
jest zaledwie około 600 m. Pensjonat 
oferuje 20 komfortowych pokoi – 
każdy z łazienką z kabiną prysznico-

wą, dużym tv podłączonym do Inter-
netu, radiem, prawie każdy z dużym 
balkonem. W całym Pensjonacie jest 
dostępny bezpłatnie szybki, bez-
przewodowy Internet. Rano dostęp-
ny jest bogaty bufet śniadaniowy, 
Pensjonat oferuje także całodzienne 
wyżywienie. W Pensjonacie jest rów-
nież drink-bar oraz mini SPA z wan-
ną z hydromasażem, łaźnią parową, 
sauną fińską i sauną na podczerwień.
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Y PENSJONAT MAŁOPOLANKA & SPA***
ul. Bulwary Dietla 13, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 58 96, recepcja@malopolanka.eu
www.malopolanka.eu

Pensjonat Małopolanka&Spa to ka-
meralny obiekt położony na krynic-
kim Deptaku Głównym, wybudo-
wany w 1924 r. Tradycja oraz klimat 
wnętrz utrzymanych w stylu sece-
syjnym pozwala na podróż w  cza-
sie, chwilę odprężenia oraz relaks 
właściwy dla miejscowości uzdro-
wiskowej. Obiekt dysponuje 20 
pokojami w  zróżnicowanej klasie 
od Standard, Lux do Studio i Apar-

tament. Wszystkie pokoje posia-
dają łazienki, telewizor, dostęp do 
Internetu. Cena noclegu obejmuje 
śniadanie serwowane w Restauracji 
„Dwóch Świętych” oraz powitalny 
drink w Kawiarni „Dom Kawy i Wina”. 
Do dyspozycji Gości również zespół 
gabinetów SPA oferujący kąpiele, 
masaże pielęgnacyjne modelujące 
sylwetkę oraz oczyszczające i od-
mładzające ciało.
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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 miej-
scowości Krzyżówka, w odległości 
6  km od centrum Krynicy-Zdroju. 
Dla Gości przygotowano prze-
stronne, nowocześnie urządzone 
i komfortowe pokoje z łazienkami, 
tv z płaskim ekranem oraz dostę-
pem do bezpłatnego bezprze-
wodowego Internetu. Ponadto 
Goście mogą wypocząć we wspól-
nym salonie, w ogrodzie przy grillu 

lub ognisku. Na miejscu jest bar 
oraz restauracja serwująca proste, 
smaczne i domowe dania z regio-
nalnymi akcentami, których często 
można zasmakować tylko w okoli-
cach Krynicy. Pensjonat specjalizu-
je się w organizacji szkoleń, spo-
tkań biznesowych, integracyjnych, 
firmowych oraz wszelkich imprez 
okolicznościowych.
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Y 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

Pensjonat położony jest w spokoj-
nej dzielnicy Krynicy-Zdroju, w od-
ległości około 800 m od głównego 
deptaku. To doskonałe miejsce na 
spokojny wypoczynek i dobra baza 
wypadowa na pobliskie szlaki spa-
cerowe, trasy rowerowe i stoki nar-
ciarskie. Do dyspozycji Gości jest 11 
luksusowo wyposażonych pokoi. 
Każdy pokój posiada łazienkę wy-
posażoną w prysznic i suszarkę do 

włosów, tv LCD, telefon, mini-barek 
(lodówkę), dostęp do bezpłatnego 
bezprzewodowego Internetu oraz 
balkon. Ponadto w budynku znaj-
duje się sauna, jacuzzi, pomiesz-
czenie do przechowywania sprzętu 
sportowego (nart, rowerów itp.), 
a przy Pensjonacie bezpłatny ogro-
dzony i monitorowany parking.
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PENSJONAT JAWORZYNA
ul. Polna 24a, 33-370 Muszyna
tel. +48 601 911 994, pensjonatjaworzyna@wp.pl
www.pensjonat-jaworzyna.pl

Jaworzyna to kameralny eko pen-
sjonat przyjazny rodzinom z dzieć-
mi, seniorom oraz Gościom szu-
kającym spokoju i preferującym 
zdrowy, sportowy tryb życia. Pen-
sjonat oferuje 45 komfortowych 
miejsc noclegowych. Wszystkie 
pokoje są wyposażone w telewi-
zor z dostępem do kanałów ka-
blowych. Część pokoi posiada 
wygodną strefę wypoczynkową. 

Do dyspozycji Gości jest bar oraz 
sprzęt do grillowania, a najmłodsi 
mogą skorzystać z  sali zabaw, ani-
macji i placu zabaw w  ogrodzie. 
W  cenę noclegu wliczone jest 
śniadanie i parking. W Pensjonacie 
Goście mogą skorzystać również 
z  wypożyczalni rowerów górskich, 
przechowalni sprzętu narciarskiego 
i szkółki narciarskiej. Pensjonat ho-
noruje KARTĘ DUŻEJ RODZINY.
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Y 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 przyrody. Zlokali-
zowany na obszarze Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego Pensjonat 
oferuje pokoje 2- i  3-osobowe, 
wyposażone w klimatyzację, In-
ternet, tv, sejf, łazienki z kabiną do 
hydromasażu. 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 zachwycają-
cych smaków i  niepowtarzalnych 
aromatów. Połączenie  najlepszych 
tradycji kuchni polskiej z włoskim 
stylem i aromatem gwarantują nie-
zapomniane wrażenia smakowe. 



37

PEN
SJO

N
ATY 

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 dys-
pozycji Gości jest 28 pokoi 2- i 3-oso-
bowych z łazienkami, tv, bezpłatnym 
Internetem oraz 5 apartamentów 
z minibarkiem i sejfem. Ponadto 
w obiekcie: strefa SPA z jacuzzi, sau-
ną, gabinetem masażu, łaźnią paro-
wą i tężnią solankową oraz siłownia, 
sala konferencyjna, plac zabaw dla 
dzieci, basen z podgrzewaną wodą 

i ławeczką z masażami oraz brodzi-
kiem dla dzieci, 4 boiska piłkarskie 
(w tym pełnowymiarowe boisko ze 
sztuczną trawą), szachy plenerowe 
i parking strzeżony. W cenę noclegu 
wliczone jest śniadanie, a Restaura-
cja „Olimp” serwuje znakomite dania 
kuchni polskiej i światowej. Ponadto 
w Rezydencji dwie klimatyzowane 
sale bankietowe na 150 i 200 osób 
oraz karczma grillowa. 
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ul. Nitribitta 4, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 51, rezerwacja@krynica.com.pl
www.sanatorium.krynica.com.pl

Continental to sanatorium poło-
żone w samym centrum Krynicy-
-Zdroju. Do dyspozycji Gości są 
pokoje z łazienkami i tv. Sanato-
rium posiada bogatą bazę, która 
pozwala na wykonywanie zabie-
gów leczniczych w zakresie fizyko-
terapii, balneoterapii, hydroterapii 
i krioterapii. Ponadto Goście mogą 
relaksować się w Strefie Odnowy 
Biologicznej, w  skład której wcho-

dzi basen, jacuzzi, sauna fińska, 
sauna infrared, łaźnia parowa oraz 
chill-out room. W obiekcie znajduje 
się również jaskinia solna, gabinet 
kosmetyczny, fryzjerski, fitness, so-
larium oraz kawiarnia. Na dwóch 
kondygnacjach dostępny jest Inter-
net bezprzewodowy. Przy budynku 
jest parking niestrzeżony.
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SANATORIUM ENERGETYK
ul. Kiepury 2a, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 55 94, recepcja@energetyk-krynica.com
www.energetyk-krynica.com

Sanatorium położone jest w bez-
pośrednim sąsiedztwie Parku Zdro-
jowego. Do dyspozycji Gości 37 po-
koi z pełnym węzłem sanitarnym, 
tv, balkonem i bezprzewodowym 
Internetem. Na terenie obiektu 
działa Centrum Zdrowia oferujące 
zabiegi lecznicze: hydroterapię, fi-
zykoterapię, kinezyterapię i masa-
że. Restauracja oferuje całodzienne 
wyżywienie, a na życzenie Gości 

posiłki uwzględniające diety. Sana-
torium specjalizuje się w leczeniu 
schorzeń narządów ruchu i orga-
nizuje wczasy zdrowotne, pobyty 
weekendowe, profilaktyczne i reha-
bilitacyjne z zabiegami pod kontro-
lą lekarza. Obiekt dostosowany jest 
do przyjmowania osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich.
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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

Sanatorium położone jest w cen-
trum Krynicy-Zdroju. Dzięki swojej 
lokalizacji Kuracjusze mają dogod-
ny dostęp do pijalni wód mine-
ralnych oraz największych atrakcji 
uzdrowiska. Obiekt dysponuje 190. 
miejscami noclegowymi w poko-
jach 1-, 2- i wieloosobowych oraz 
w pokojach o podwyższonym stan-
dardzie. Wszystkie pokoje posiada-
ją łazienki. Do dyspozycji Gości jest 

pełna baza zabiegowa, całodobo-
wa opieka lekarska i pielęgniarska, 
doskonale wyposażona sala gimna-
styczna, kawiarnia, sauna i solarium, 
siłownia zewnętrzna oraz parking. 
Na Gości czeka smaczna domowa 
kuchnia, a na specjalne życzenie 
serwowane są posiłki uwzględnia-
jące różne diety.
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SANATORIUM NAD KRYNICZANKĄ
ul. Ebersa 2-4, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 28 13-14, marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl
www.nadkryniczanka.pl

Sanatorium położone jest w bliskim 
sąsiedztwie Góry Parkowej oraz 
w niewielkiej odległości od dep-
taku i pijalni wód mineralnych. 
Do dyspozycji Gości są pokoje 1-, 
2- i 3-osobowe i pokoje typu stu-
dio. Każdy pokój posiada łazienkę, 
tv i bezpłatny dostęp do bezprze-
wodowego Internetu. Sanatorium 
prowadzi działalność w zakre-
sie lecznictwa uzdrowiskowego 

i rehabilitacji. Posiada pełną bazę 
zabiegową: hydroterapię, kinezy-
terapię, masaż leczniczy, kriotera-
pię, fizykoterapię, balneoterapię, 
światłolecznictwo, rehabilitację ru-
chową i rehabilitację indywidualną 
długoterminową. Ponadto obiekt 
jest organizatorem turnusów re-
habilitacyjnych dofinansowanych 
ze środków PFRON.
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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 powsta-
ły w czasie intensywnej popular-
ności wyjazdów leczniczych „do 
wód” w latach 1924-1926. Wnętrza 
utrzymane są w stylu Art Deco. Na 
reprezentacyjnej klatce schodowej 
zachowały się oryginalne malowi-
dła 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 
telewizyjna oraz gabinet masażu 
klasycznego. Nowoczesna baza 
zabiegowa oraz wyspecjalizowana 
kadra medyczna zapewniają odpo-
czynek i powrót do zdrowia. W ra-
mach oferty Sanatorium proponuje 
całodzienne wyżywienie z szerokim 
wyborem diet.
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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 otwar-
ty latem 1939 r. Ciekawe i efektow-
ne wnętrza utrzymane są w  styli-
styce modernistycznej. To jedna 
z  najlepszych polskich budowli 
modernistycznych. Ogromne, fa-
lowane 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 aparta-
menty. Każdy pokój wyposażony 
jest w tv. Obiekt dysponuje nowo-
czesną bazą zabiegową, gabinetem 
masażu klasycznego i sauną. W ce-
nie noclegu jest śniadanie, a jadal-
nia proponuje całodzienne wyży-
wienie z szerokim wyborem diet. 
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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 ory-
ginalnym charakterem i  niepowta-
rzalnym klimatem. Klimat tworzą 
elewacje z marmuru i alabastru oraz 
pamiątki z  dawnych czasów: ob-
rotowe drzwi, oryginalny wystrój, 
sala jadalna z magicznymi lustrami 
pełniąca kiedyś rolę sali balowej. 
Do dyspozycji Gości jest aparta-
ment, do którego wracał ze swoich 

podróży Kiepura z małżonką Martą 
Eggerth. Ponadto 86 miejsc nocle-
gowych w pokojach 1-, 2- i 3-oso-
bowych. Każdy pokój wyposażony 
jest w radio i tv. Sanatorium oferu-
je nowoczesną bazę zabiegową, 
w tym hydroterapię, fizykoterapię 
i okłady borowinowe. 
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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 najpięk-
niejszą w Polsce południowej salą 
balową. W budynku znajduje się 
również kawiarnia „Prezydencka” 
słynąca z najlepszej w Krynicy szar-
lotki z lodami. Do dyspozycji Gości 
jest jeden apartament i 155 miejsc 
w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych. 
Część pokoi posiada łazienki. Bo-
gata baza zabiegowa znajdująca 

się na terenie Domu Zdrojowego 
oferuje: hydroterapię, fizykoterapię, 
masaże (klasyczny, BOA – masaż se-
kwencyjny), balneologię oraz salę 
gimnastyczną. Cena pobytu obej-
muje: odpłatność za nocleg wraz ze 
śniadaniem. 
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A 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 Słowińskim w Krynicy-Zdro-
ju. Specjalizuje się w komplekso-
wej rehabilitacji, leczeniu chorób 
przewlekłych oraz ich profilaktyce. 
Wysoką skuteczność leczenia za-
pewnia różnorodność zabiegów 
oraz nowoczesny sprzęt. Zabiegi, 
poprzedzone wizytą lekarską, wy-
konywane są pod czujnym okiem 
personelu medycznego. Do dyspo-

zycji Gości są przytulnie urządzo-
ne pokoje 1-, 2- i 3-osobowe oraz 
rodzinne pokoje studio. Każdy po-
kój wyposażony jest w tv, telefon, 
radio, czajnik, ręczniki oraz dostęp 
do bezprzewodowego Interne-
tu. Ponadto w Sanatorium Goście 
mogą korzystać z  biblioteki, sali 
telewizyjnej oraz sali gimnastycznej 
z elementami siłowni. 
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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 wzgó-
rzu w sercu Muszyny, w sąsiedz-
twie Ogrodów Sensorycznych, 
i w pobliżu Magicznych Ogrodów, 
kompleksu basenów, amfiteatru, 
kortów tenisowych oraz pijalni 
wody mineralnej. Obiekt dysponu-
je pokojami 1-, 2-, 3-osobowymi 
i apartamentami dla łącznie 120 
osób. W pokojach łazienki, tv-sat, 
bezprzewodowy Internet, radio, 

telefon. Do dyspozycji Gości są: ka-
wiarnia, sauna, jacuzzi, kijki do Nor-
dic Walking, Fitness Club, siłownia 
oraz SPA&Wellness oferujące sze-
roką gamę zabiegów. Sanatorium 
zachęca do skorzystania z pakie-
tów pobytowych np.: „Odskocznia 
od krzesła”, „S.O.S. kręgosłupa”, „Se-
nior 55+”, „Szykujemy się na narty”, 
„pakiet uzdrowiskowy” czy wczasy 
z dietą dr Ewy Dąbrowskiej.
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A SANATORIUM REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ REVITA

ul. Zielona 3, 33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 42 80, tel. +48 796 134 336 
recepcja@sanatorium-revita.pl, www.sanatorium-revita.pl

Sanatorium dysponuje 128 miej-
scami noclegowymi w pokojach 
1- i 2-osobowych oraz typu studio 
z pełnym węzłem sanitarnym, ra-
diem, telewizorem, dostępem do 
internetu Wi-Fi i balkonem. Istnieje 
możliwość korzystania z  wypoży-
czalni rowerów, kawiarni, parkingu 
i placu zabaw dla dzieci. Budynek 
dostosowany jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Sa-

natorium organizuje turnusy reha-
bilitacyjne, ogólnousprawniające 
z programem rekreacyjno-wypo-
czynkowym, leczenie uzdrowisko-
we refundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, a także kursokon-
ferencje i obozy integracyjne. Revi-
ta oferuje szeroką gamę zabiegów 
m.in. z zakresu: kinezyterapii, świa-
tłolecznictwa, fizykoterapii, ciepło-
lecznictwa i hydroterapii.
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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 cen-
tralnej części Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego na Łopacie Pol-
skiej. Obiekt dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo i po-
siada 150 miejsc w komfortowo wy-
posażonych pokojach 1-, 2- i 3-oso-
bowych oraz pokojach typu studio. 
Ośrodek oferuje zabiegi z zakresu: 
hydroterapii, balneoterapii, fizy-
koterapii, inhalacji i rehabilitacji 

ruchowej. Regeneracji sił sprzyjają 
basen rehabilitacyjny, grota solna, 
siłownia, jacuzzi, sala rekondycyjna, 
sauna oraz zakład przyrodolecz-
niczy. Obok obiektu znajduje się 
parking, trawiaste boisko do piłki 
siatkowej, nożnej i ręcznej, piękny 
ogród oraz góralska wiata do or-
ganizacji spotkań przy akompania-
mencie kapeli góralskiej.
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ul. Krynicka 3, 33-350 Piwniczna-Zdrój 
tel. +48 18 446 42 23, tel. +48 605 056 869 
recepcja@sanatoriumlimba.pl, www.sanatoriumlimba.pl

Sanatorium położone jest w cen-
trum Piwnicznej-Zdroju, na malow-
niczym cyplu utworzonym przez 
zakole rzeki Poprad. Obiekt zloka-
lizowany jest na nasłonecznionym 
stoku góry Kicarz. Limba prowadzi 
działalność leczniczą w zakresie: 
pobytów sanatoryjnych (umowa 
z NFZ oraz pełnopłatne), pobytów 
rehabilitacyjnych (turnusy 14-dnio-
we, dofinansowywane z środków 

PFRON), a także pobytów rehabi-
litacyjnych i zdrowotnych pełno-
płatnych. Sanatorium zapewnia 
całodobową opiekę lekarsko-pielę-
gniarską, posiada własną bazę za-
biegową, którą obsługuje wykwa-
lifikowany personel medyczny. Do 
dyspozycji Gości są pokoje 2-oso-
bowe z balkonem i pełnym węzłem 
sanitarnym. Obiekt przystosowany 
jest dla osób niepełnosprawnych.
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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

Wapienne to kameralny Ośrodek 
o wysokim standardzie składający 
się z kilku obiektów. W budynkach 
całorocznych do dyspozycji Go-
ści 73 miejsca noclegowe w poko-
jach 2- i 3-osobowych, natomiast 
w sezonowych domkach „gó-
ralskich” 4-5-osobowych jest 75 
miejsc noclegowych. Wszystkie 
pokoje z łazienkami, tv i Interne-
tem. Na terenie Ośrodka działa za-

kład przyrodoleczniczy, w  którym 
wykonywane są zabiegi z zakresu 
hydroterapii (wykorzystywane są 
wody siarczkowo-siarkowodorowe 
„Marta” i „Kamila”), mechanoterapii, 
światłolecznictwa, elektrolecznic-
twa i kinezyterapii. Ponadto do dys-
pozycji Gości pijalnia, jaskinia solna, 
kompleks basenów na wolnym po-
wietrzu latem, zespół boisk sporto-
wo-rekreacyjnych. 
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E 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 to zespół apar-
tamentów (2-, 3-, 4-osobowych, 
z łazienkami i ogrzewaniem podło-
gowym) położonych bezpośrednio 
nad Jeziorem Rożnowskim. Aparta-
menty posiadają kuchnie otwarte 
na salon przechodzący w zadaszo-
ny taras. Z każdego apartamentu 
rozpościera się widok na Jezioro 
i „Małpią Wyspę”. W odległości 15 m 
znajduje się plaża. Na terenie kom-

pleksu znajduje się centrum SPA, 
kryty basen, jacuzzi, 5 saun, tężnia 
solankowa siłownia i strefa cardio. 
Za dodatkową opłatą do dyspozy-
cji Gości są kręgle, squash, sprzęt 
pływający, rowery, salon gier, ka-
wiarnia, restauracja oraz drink bar. 
Słoneczny Gródek 51 to niezależny 
domek dla maksymalnie 4 osób, 
z aneksem kuchennym i balkonem.



53

IN
N

E
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY 
ul. Chłodna 16, 33-330 Grybów
tel./fax +48 18 445 03 04, grybow@pw.edu.pl
www.grybow.pw.edu.pl

Obiekt całoroczny dostępny rów-
nież dla osób spoza Politechniki 
Warszawskiej. Ośrodek zlokalizo-
wany na jednym ze wzniesień ota-
czających Grybów dysponuje czte-
rema budynkami na obfitującym 
w zieleń obszarze. W ofercie 125 
miejsc w 40 pokojach z łazienkami 
(1-, 2-, 3- , 4-osobowe, 2  aparta-
menty). Cały teren jest ogrodzony 
i  zapewnia sprzyjające warunki do 

wypoczynku rodzinnego, grup zor-
ganizowanych, pracy dydaktycznej 
i wychowawczej, spotkań integra-
cyjnych oraz konferencji. Ośrodek 
dysponuje również salą konferen-
cyjną na 120 osób. Na terenie jest 
parking, boisko do koszykówki 
i siatkówki, tenisa ziemnego, a tak-
że miejsce na grilla i ognisko, plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna, tenis 
stołowy i sauna. 
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33-331 Stróże 235
tel. +48 18 445 18 82, tel. +48 18 414 05 77-78
bartnachata@bartnik.pl, www.bartnik.pl

Pokoje Gościnne obejmują łącz-
nie 50 miejsc noclegowych i są 
przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych. Wszystkie pokoje po-
siadają łazienki, klimatyzację oraz 
bezpłatny dostęp do Internetu. Na 
terenie Gospodarstwa Pasiecznego 
„Sądecki Bartnik” posiłki serwuje re-
stauracja „Bartna Chata” specjalizu-
jąca się w potrawach miodowych 
i  domowej kuchni. Ponadto działa 

tu Skansen i  Muzeum Pszczelar-
stwa, 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 wo-
zem konnym, kuligi, ogniska oraz 
spotkania integracyjne. Dla naj-
młodszych jest plac zabaw zwany 
„Pszczelą Wioską” oraz zwierzyniec.
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4 PORY ROKU & SPA
ul. Zieleniewskiego 48, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 20 30, 4pory@post.pl
www.4pory.pl

Kameralny obiekt o wysokim stan-
dardzie, nowoczesny i luksuso-
wy, położony w pięknej okolicy. 
Do dyspozycji Gości: 22 pokoje 
z łazienkami wyposażone w tv-sat, 
bezpłatny dostęp do Internetu oraz 
telefon. Większość pokoi posiada 
balkon z widokiem na góry. Cena 
noclegu obejmuje śniadanie w re-
stauracji, która oferuje dania trady-
cyjnej kuchni polskiej z  akcentami 

regionalnymi. W ośrodku znajduje 
się SPA, w którym oferowane są za-
biegi na twarz, ciało oraz masaże. 
Goście mają również do dyspozycji 
saunę i jacuzzi. Hotel posiada Cer-
tyfikat Złoty Standard w Obsłudze 
Klienta oraz tytuł Hotel Roku.
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E 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 zabytko-
wym, przedwojennym budynku. 
Położony jest na malowniczym 
wzgórzu, w zacisznym centrum 
Krynicy-Zdroju. Otoczony lasem, 
stwarza przyjazne warunki wypo-
czynku. Goście wrażliwi na sztukę 
docenią wystrój wnętrz nawią-
zujący do sztuki z początku XX 
wieku. Każdy pokój nazwany jest 
imieniem swego artystycznego 

patrona – malarza, z jego dziełem 
na ścianie. Do dyspozycji 48 miejsc 
noclegowych w komfortowych 
1-, 2- lub 3-osobowych pokojach 
z łazienkami, tv kablową, telefo-
nem, bezpłatnym bezprzewodo-
wym Internetem. W  apartamencie 
biznes oraz pokoju 2-osobowym 
LUX dodatkowym wyposażeniem 
jest aneks kuchenny z lodówką, 
mini barkiem i suszarką.
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CHATA NA STOKU SŁOTWINY ARENA
ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 57 17, tel. +48 512 409 908,  
recepcja@slotwinyarena.pl, www.slotwinyarena.pl

Chata na Stoku to kameralny Ośro-
dek znajdujący się tuż przy Stacji 
Narciarskiej Słotwiny Arena w  Kry-
nicy-Zdroju. Usytuowanie obiektu 
przy stoku, szlakach turystycznych 
i rowerowych sprawia, że jest to 
idealne miejsce do organizacji obo-
zów sportowych, survivalowych, 
zielonych szkół czy zgrupowań nar-
ciarskich. Dla Gości przygotowano 
40 miejsc noclegowych w wygod-

nych pokojach z widokiem na trasy 
narciarskie oraz wyżywienie w nar-
ciarskiej restauracji. Przy obiekcie 
znajduje się bezpłatny, monitoro-
wany parking. Dla najmłodszych 
przygotowano plac zabaw, Kubu-
siowy Stok Narciarski, a w Ośrodku 
– łóżeczka, krzesełka do karmienia, 
kącik zabaw dla dzieci oraz specjal-
ne dziecięce menu.
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E 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-osobo-
wych ze standardowym wyposa-
żeniem: łazienki, tv-sat, Internet. 
Do dyspozycji Gości: basen, si-
łownia, bilard, tenis stołowy, duży 
i  bezpieczny parking, a dla naj-
młodszych: bawialnia i plac zabaw. 
Część zabiegowa Ośrodka oferuje 
bogaty wachlarz zabiegów leczni-

czych i rehabilitacyjnych oraz bal-
neologicznych z zakresu fizjoterapii 
i hydroterapii. Ponadto w budynku 
znajduje się sauna, siłownia oraz 
gabinety kosmetyczny i stomato-
logiczny. W cenie noclegu Goście 
otrzymują śniadanie, dodatkowo 
jest możliwość wykupienia obia-
dów i kolacji, a wszystkie posiłki 
podawane są w formie bufetu 
szwedzkiego.
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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 zakopiańskich górali z drewna 
pochodzącego z Tatr. Ma powierzch-
nię ok. 100 m2 i jest przeznaczony 
dla grupy 6-10 osób. Położony na 
ogrodzonej posesji z parkingiem 
i miejscem na grill jest idealnym 
miejscem do wypoczynku dla osób, 
które cenią spokój, komfortowe wa-
runki oraz pełną niezależność. Do 
dyspozycji Gości są dwie duże kom-

fortowe sypialnie na piętrze i dwie 
łazienki (w jednej prysznic, w drugiej 
wanna) oraz salon z kominkiem i do-
stęp do Internetu. Jasna i przestron-
na kuchnia umożliwia przygotowa-
nie posiłków we własnym zakresie 
(sprzęt AGD: kuchenka, piekarnik, lo-
dówka, kuchenka mikrofalowa oraz 
naczynia kuchenne). W kuchni znaj-
duje się również jadalnia z drewnia-
nym stołem i ławami.
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ul. Popiełuszki 8, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 603 661 566, biuro@krynica-dziedzic.pl
www.krynica-dziedzic.pl

Ośrodek położony jest w spokoj-
nej okolicy w Krynicy-Zdroju, 1 km 
od wyciągu narciarskiego Słotwiny, 
w pobliżu także jest las, korty teni-
sowe i  lodowisko. Do dyspozycji 
Gości są klasycznie urządzone po-
koje z tv z dostępem do kanałów 
telewizji kablowej, czajnikiem oraz 
łazienką z prysznicem, suszarką do 
włosów i ręcznikami. W  budynku 
znajduje się wspólny salon telewi-

zyjny z filmami dla dzieci oraz kom-
puterem z dostępem do Internetu. 
Ponadto Goście mogą skorzystać 
ze stołu do ping ponga lub małej 
biblioteki. Na każdym piętrze znaj-
duje się aneks kuchenny, w którym 
Goście mogą przygotowywać wła-
sne posiłki. Przy Ośrodku jest ogród 
z  altaną, kominkiem i grillem oraz 
parking.
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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 jed-
nocześnie blisko centrum. Posiada 
pokoje wyposażone zgodnie ze stan-
dardami hotelowymi, z bezprzewo-
dowym dostępem do Internetu. Do 
dyspozycji Gości jest zaplecze rekre-
acyjne z sauną i oddzielone od części 
hotelowej sale konferencyjno-klubo-
we. Ich zaplecze techniczne sprzyja 
organizacji konferencji, kursów i na-

rad. Ośrodek oferuje Gościom bez-
płatny wstęp do Strefy Odnowy Bio-
logicznej w Sanatorium „Continental”. 
Przy budynku, w kameralnym lasku 
znajduje się stylowa Altana „U Jana” 
z grillem. Goście mogą skorzystać też 
z parkingu. Na życzenie Gości organi-
zowane są m.in.: biesiady przy ogni-
sku z kapelą regionalną i pieczonym 
baranem, przyjęcia okolicznościowe, 
wycieczki plenerowe.
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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

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkole-
niowy Farys położony jest blisko 
centrum, w zacisznej części Kryni-
cy-Zdroju. Ośrodek dysponuje 44 
miejscami noclegowymi w apar-
tamentach oraz pokojach z  łazien-
kami, tv-sat z płaskim ekranem, 
czajnikiem, pościelą, ręcznikami 
i dostępem do bezpłatnego bez-
przewodowego Internetu. Ponadto 
do dyspozycji Gości wanna z hy-

dromasażem, 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. Do-
brze wyposażona sala konferencyj-
na dla 80 osób umożliwia organiza-
cję spotkań, szkoleń i konferencji. 
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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, za-
ledwie 10 minut spacerem od cen-
trum. Jest idealnym miejscem do 
rodzinnego wypoczynku, krótkich 
weekendowych pobytów, a także 
spotkań biznesowych i wyjazdów 
służbowych. Do dyspozycji Go-
ści są pokoje z łazienkami, tv-sat 
z płaskim ekranem, czajnikiem oraz 
bezpłatnym bezprzewodowym In-

ternetem. W restauracji serwowane 
są śniadania w formie bufetu, a wie-
czorem tradycyjna kuchnia polska 
oraz regionalne specjały, którymi 
delektować można się w sali lub na 
tarasie. Na terenie obiektu mieści 
się także bar, przechowalnia sprzę-
tu narciarskiego oraz sauna. Przy 
budynku znajduje się bezpłatny 
parking.
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ul. Leśna 15, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 04 00, krynica@geovita.pl
www.geovita.pl

Ośrodek położony jest w bezpo-
średnim sąsiedztwie lasów i Parku 
Zdrojowego. Ekskluzywne wnętrza 
Instytutu SPA&Wellness oraz bo-
gaty 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 
pokoje posiadają łazienki, tv ka-

blową, radio, telefon, bezpłatny In-
ternet, lodówkę, leżaki, suszarki do 
włosów w apartamentach, pokoje 
do III piętra posiadają balkony. Po-
nadto w Ośrodku znajduje się sala 
restauracyjna na 90 miejsc, basen 
rekreacyjny, kawiarnia, sala komin-
kowa, sala bilardowa, salon fryzjer-
ski, pokój zabaw dla dzieci oraz 3 
wyposażone sale konferencyjne na 
80, 40, 15 miejsc.
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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 po-
łożony w dolinie Czarnego Potoku 
w odległości 800 m od Kolei Gon-
dolowej na Jaworzynę Krynicką. 
Do dyspozycji Gości jest 29 pokoi 
z łazienkami, tv-sat, telefonem 
i dostępem do bezprzewodowego 
Internetu. W obiekcie znajduje się 
sala regionalna z barem i komin-
kiem serwująca potrawy kuchni 

staropolskiej, 2 klimatyzowane sale 
konferencyjne, kącik zabaw dla 
dzieci oraz sauna i jacuzzi. Przy bu-
dynku jest parking monitorowany, 
plac zabaw, ogród letni oraz chata 
myśliwska. Gościniec organizuje 
pobyty grupowe, imprezy integra-
cyjne, biesiady i grille, a także poby-
ty rodzinne oraz imprezy okolicz-
nościowe.
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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 podnó-
ża Góry Parkowej w  ciszy i zieleni, 
gdzie szum przepływającego stru-
myka wprawia każdego w dobry 
nastrój, a spacer do centrum miasta 
zajmuje około 15 minut. Do dyspo-
zycji Gości pokoje 1-, 2- i 3-osobowe 
z łazienkami, tv, radiem, czajnikiem, 
balkonem oraz dostępem do Inter-
netu. W budynku znajduje się sala 
konferencyjna, świetlica z tv i stołem 

do tenisa, biblioteka oraz przecho-
walnia sprzętu narciarskiego. Na te-
renie Ośrodka można też skorzystać 
z boiska do gry w  siatkówkę, a dla 
najmłodszych Gości przygotowano 
plac zabaw. Zadaszone miejsce do 
grillowania lub rozpalenia ogniska 
stwarza możliwość organizacji bie-
siad i spotkań. Ponadto Ośrodek 
oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne 
oraz salę ćwiczeń.
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OŚRODEK FORMACYJNO-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

Leśna Polana jest odrestauro-
wanym, historycznym obiektem 
o pięknej architekturze z czasów 
przedwojennych, który gościł Jana 
Kiepurę w 1924  r. Malowniczo po-
łożony na słonecznym stoku góry 
Jasiennik, w bliskiej odległości od 
centrum miasta sprzyja wypoczyn-
kowi w ciszy i spokoju. Obok pięk-
nie urządzonych pokoi z łazienkami 
o  wysokim standardzie i bezpłat-

nym bezprzewodowym Interne-
cie, sali konferencyjnej, kawiarenki, 
mini SPA, parkingów, do dyspozycji 
Gości jest kaplica, która sprzyja wy-
ciszeniu się duchowo, skupieniu na 
modlitwie i kontemplacji. Ośrodek 
organizuje wypoczynek indywidu-
alny i grupowy, rekolekcje, konfe-
rencje, pobyty świąteczne, week-
endowe oraz rodzinne.
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ul. Nitribitta 6, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 472 58 00, biuro@lwigrod.pl
www.lwigrod.pl

Ośrodek usytuowany jest na zbo-
czu góry Jasiennik, kilka minut 
spacerem od centrum miasta. 
Do dyspozycji Gości przestronne 
i komfortowo wyposażone pokoje 
z łazienkami, tv, telefonem i czajni-
kiem. Ośrodek posiada dwie klima-
tyzowane sale jadalne serwujące 
znakomitą kuchnię, a także gabine-
ty masażu, saunę fińską, solarium, 
siłownię i salony: kosmetyczny, 

fryzjerski i SPA. Nad prawidłowym 
przebiegiem pobytu czuwa profe-
sjonalna kadra medyczna. W bu-
dynku dostępny jest bezprzewodo-
wy Internet. Dzięki klimatyzowanej 
sali konferencyjnej wyposażonej 
w profesjonalny sprzęt audiowizu-
alny możliwa jest organizacja konfe-
rencji, a w ekskluzywnej sali balowej 
organizowane są imprezy okolicz-
nościowe i bankiety.
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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 Nar-
ciarskiego Słotwiny Arena. Do dys-
pozycji Gości 2-, 3- i 4-osobowe po-
koje z łazienkami, tv-sat i dostępem 
do Internetu, każdy urządzony w in-
nym stylu. Na korytarzach znajdują 
się wyposażone aneksy kuchenne 
(czajnik, lodówka, kuchenka mikro-
falowa, naczynia i sztućce). Ponad-
to w budynku jacuzzi, sauna fińska, 

stół bilardowy, oranżeria z biblio-
teczką oraz pokój zabaw dla dzie-
ci. Przy Osadzie znajduje się plac 
zabaw, latem basen podgrzewany, 
brodzik dla dzieci, leżaki, altana bie-
siadna z paleniskiem i grillem, po-
mieszczenie na narty, rowery, wózki 
oraz parking. W „Zagrodzie Smaku 
i Aromatu” serwowane są smaczne 
świeże posiłki także z grilla. 
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ul. Wolności 1, 33-383 Tylicz
tel. +48 512 121 500-501, 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 kuchen-
nym z lodówką, płytą kuchenną 
i czajnikiem. W cenie pobytu, co-
dziennie rano na tarasie każdego 
domku, Goście znajdą świeże pie-
czywo. 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. Po-
nadto na terenie Ośrodka „Domkowe 
Przedszkole” z  profesjonalną opieką, 
a dla dorosłych ruska bania, balia 
wody z hydromasażem oraz miejsce 
na ognisko i szałas góralski z grillem.
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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 położony w centrum 
Krynicy-Zdroju na zboczu góry Ja-
siennik, otoczony zielenią stwarza 
komfortowe warunki wypoczyn-
ku zarówno indywidualnego, jak 
i grup zorganizowanych. Do dyspo-
zycji Gości jest 210 miejsc noclego-
wych w apartamentach i przestron-
nych pokojach 1-, 2- i 3-osobowych 
z aneksami wypoczynkowymi, bal-
konami, łazienkami, tv-sat, radiem, 

telefonem i dostępem do bezprze-
wodowego Internetu. Ponadto 
w budynku są sale konferencyjne, 
basen, jacuzzi, sauny (sucha i infra-
red), bilard, siłownia, baza zabie-
gowa, a  także pokój do zabaw dla 
dzieci (happy-room). Goście Ośrod-
ka mogą liczyć na znakomitą kuch-
nię serwującą potrawy tradycyjne 
i regionalne.
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ul. Pułaskiego 49, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 00 00, paradise.krynica@gmail.com
www.paradisekrynica.pl

Komfortowo wyposażony Ośro-
dek położony w  centrum Krynicy-
-Zdroju dysponuje 45 miejscami 
noclegowymi, w pokojach zapro-
jektowanych z myślą o wypoczyn-
ku rodzinnym, aktywnym, integracji 
i relaksie. Wszystkie pokoje posia-
dają łazienki z kabinami pryszni-
cowymi, ręczniki, tv, radio, czajnik 
oraz bezpłatny Internet. W sezonie 
letnim w Ośrodku działa bezpłatna 

wypożyczalnia rowerów, a w zimo-
wym udostępniane jest pomiesz-
czenie do przechowywania sprzę-
tu narciarskiego. Do dyspozycji 
Gości: taras grillowy, ogródek letni, 
sala konferencyjna, sauna, jacuzzi 
oraz bezpłatny parking. Hotelowa 
restauracja „Paradise” serwuje wy-
śmienite potrawy kuchni polskiej 
i europejskiej.



73

IN
N

E
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 wypo-
czynkowych z apartamentami, bu-
dynku recepcyjno-restauracyjne-
go oraz bezpiecznych 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 bezpłatnym dostępem do Inter-

netu, oddzielną sypialnię, komfor-
tową łazienkę oraz kompleksowo 
wyposażony aneks kuchenny. Na 
terenie ośrodka Goście mają do 
dyspozycji urządzone w lesie pale-
nisko z widokiem na potok, w odle-
głości 200 metrów od obiektu jest 
prywatny stok narciarski dla po-
czątkujących, a Stacja Narciarska 
Jaworzyna Krynicka położona jest 
w odległości 3 km.
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E 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

Willa U Babci Mili, położona w cen-
trum Tylicza jest doskonałym miej-
scem na wypoczynek grup lub ro-
dzin z dziećmi. Do dyspozycji Gości 
są wygodne pokoje z łazienkami, 
tv-sat, radiem i czajnikiem. Ponadto 
w Willi jest sala wielofunkcyjna z te-
nisem stołowym, a tuż przy domu 
boisko do siatkówki, koszykówki, 
plac zabaw dla dzieci z trampoliną, 
piaskownicą i domkami, wypoży-

czalnia rowerów oraz dwie duże 
altany na wieczorne spotkania, 
grillowanie i ognisko. Na życzenie 
Gości organizowane jest pieczenie 
barana, prosiaka, a także spotkania 
przy oscypkach z grilla. Goście mają 
możliwość zakupu rzeźb z pracow-
ni Gospodarza, który jako przewod-
nik poprowadzi także turystów 
w dowolne miejsce w Beskidzie 
Sądeckim.
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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 dyspo-
zycji Gości jest 13 jasnych, komfor-
towych pokoi 2-, 3- i 4-osobowych 
wyposażonych w wygodne łóżka, tv, 
radio, suszarkę do włosów, akcesoria 
kosmetyczne, ręczniki oraz dostęp 
do bezpłatnego bezprzewodowe-
go 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 składają-
ce się z sypialni, części wypoczynko-
wej oraz aneksu kuchennego. Cena 
noclegu obejmuje bogate śniada-
nie w formie bufetu szwedzkiego 
oraz możliwość skorzystania z mo-
nitorowanego parkingu. Ponadto 
w drewnianym domku na patio, 
z którego rozciąga się piękny widok 
znajduje się sauna fińska.
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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, luksu-
sowy i elegancki obiekt położony 
w  centrum uzdrowiska. W  pobliżu 
zlokalizowana jest stacja kolejki li-
nowej na szczyt Góry Parkowej oraz 
deptak z pijalnią wód mineralnych 
i zabytkową zabudową. Do dyspo-
zycji Gości jest 9 pokoi, w tym dwa 
apartamenty rodzinne i jeden apar-
tament dwupoziomowy z wido-

kiem na panoramę Krynicy. Pokoje 
z wygodnymi łóżkami i funkcjonal-
ną łazienką urządzone są komforto-
wo i stylowo, większość z nich po-
siada balkony. Ponadto w pokojach 
jest telewizor LED, lodówka z mini-
barkiem, czajnik bezprzewodowy, 
ręczniki, szlafroki oraz bezpłatny 
dostęp do Internetu. Dla  wygody 
najmłodszych Gości obiekt udo-
stępnia łóżeczka dziecięce.
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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 ogólnopol-
skiego konkursu Hotel Przyja-
zny Rodzinie oferuje komfortowe, 
świetnie urządzone pokoje z łazien-
kami. W pokojach tv LCD, radio, lo-
dówka i mini-barek, kosmetyki ho-
telowe, suszarka, czajnik oraz kawa 
i  herbata. Ponadto do dyspozy-
cji 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 przy-
gotowywany jest bogaty program 
zajęć animacyjnych dla całej rodzi-
ny. Gospodarze, wykorzystując tra-
dycyjne receptury, dbają aby posił-
ki dla Gości oparte były na zdrowej 
ekologicznej kuchni. 
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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 ka-
meralne pokoje z łazienkami oraz 
dobrze wyposażona kuchnia do 
samodzielnego przygotowania 
posiłków wyposażona w lodówkę, 
płytę gazową, kuchenkę mikrofalo-
wą, naczyniami i  sztućce. Ponadto 
w Willi jest sala kominkowa z ekra-
nem projekcyjnym, wydzielone po-

mieszczenie do przechowywania 
nart i desek snowbordowych. Go-
ście mogą wypożyczyć sanki dla 
dzieci, kijki do Nordic Walking, gi-
tarę akustyczną, książki, gry, a  tak-
że żelazko, deskę do prasowania 
oraz suszarkę do włosów. W całym 
obiekcie jest dostęp  do bezprze-
wodowego Internetu. Przy budyn-
ku znajduje się parking.
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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

Willa Antracyt położona jest w ci-
chej i spokojnej okolicy w odległości 
350 m od stacji narciarskiej Słotwi-
ny. Wszystkie pokoje oraz aparta-
menty mają łazienki, tv oraz dostęp 
do bezpłatnego Internetu. Jeden 
z apartamentów posiada aneks 
kuchenny i jest przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Do dys-
pozycji Gości jest duża, w pełni wy-
posażona kuchnia (sztućce, garnki, 

talerze), w której można samodziel-
nie przygotować posiłki. Ponadto 
duży, częściowo zadaszony taras jest 
idealnym miejscem na zorganizo-
wanie biesiady lub grillowania. Na 
sali rekreacyjnej można spędzić czas 
grając w bilard, tenis stołowy lub 
„piłkarzyki”. Przy budynku znajduje 
się bezpłatny, ogrodzony parking 
oraz pomieszczenie przeznaczone 
do przechowywania nart i rowerów.
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ul. Stara Droga 105a, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 693 733 137, indygo2000@wp.pl
www.naszakrynica.pl

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 hipoalergiczna 
i dostęp do bezpłatnego bezprze-

wodowego Internetu. Dla wygody 
rodzin z dziećmi Willa dysponuje 
małymi łóżeczkami dla dzieci, fo-
telikami, wanienkami, leżaczkami 
oraz placem zabaw. Gospodarze 
Willi wprowadzili do obiektu wiele 
ekologicznych rozwiązań takich 
jak segregacja śmieci, recykling 
oraz energooszczędne rozwiązania 
oświetleniowe.
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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-osobo-
wych z łazienkami, w  tym pokoje 
rodzinne typu studio. Część pokoi 
ma wyjście na balkon. W budyn-

ku znajduje się przytulny barek 
i klimatyzowana sala konferencyj-
na, a  internauci mogą korzystać 
z bezprzewodowego Internetu. 
Aktywni krwiodawcy i posiadacze 
karty biegacza otrzymują rabat za 
nocleg w wysokości 10%.
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ul. K. Pułaskiego 101, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. + 48 538 344 977, edenkrynica@vp.pl
www.edenkrynica.pl

Willa Eden położona jest u podnó-
ża Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju, 
w odległości 1,5 km od depta-
ku krynickiego i Pijalni Głównej. 
Do dyspozycji Gości jest 38 miejsc 
noclegowych w  12 pokojach z ła-
zienkami, tv, radiem i bezpłatnym 
dostępem do bezprzewodowego 
Internetu oraz apartamencie skła-
dającym się z salonu z kominkiem, 
sypialni, aneksu kuchennego. Na 

terenie Willi dostępny jest ogród 
ze sprzętem do grillowania, plac 
zabaw dla dzieci, taras oraz prze-
chowalnia sprzętu narciarskiego. 
W cenę zakwaterowania wliczone 
jest korzystanie z parkingu, po-
nadto obiekt akceptuje zwierzęta 
domowe.
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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

Willa jest miejscem przyjaznym 
szczególnie rodzinom z dziećmi. 
Do dyspozycji Gości są wygodne 
pokoje 2-, 3- i 4- osobowe oraz 
pokoje typu studio. Każdy pokój 
posiada łazienkę, tv, lodówkę, czaj-
nik, ręczniki oraz dostęp do bez-
przewodowego Internetu. W Willi 
przygotowano pokój zabaw, w któ-
rym są piłkarzyki, klocki, puzzle, gry 
planszowe, zabawki, kredki, koloro-

wanki, książeczki oraz duży ogród 
z placem zabaw, mini basenem 
i huśtawkami, a zimą miejscem do 
zabaw na śniegu. Ponadto w Willi 
można wypożyczyć kołyskę, łóżecz-
ko dziecięce, wózek spacerowy, wa-
nienkę i sanki. Gospodarze dbają, 
aby wszystkie posiłki smakowały 
jak w domu przygotowując smacz-
ne dania oraz pyszne ciasta i droż-
dżówki własnego wypieku.
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ul. Słotwińska 12a/b, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 608 488 616, biuro@willakarla.pl
www.willakarla.pl

Willa Karla usytuowana jest w pięk-
nym, zielonym zakątku uzdrowiska 
Krynica-Zdrój nad potokiem Sło-
twinka. Atrakcyjne położenie i wy-
soki standard stwarzają doskonałe 
warunki do wypoczynku zarówno 
zimą, jak i latem. Do dyspozycji Go-
ści są 42 miejsca noclegowe w po-
kojach 2- ,3- i 4-osobowych z ła-
zienkami. Każdy pokój wyposażony 
jest w tv, czajnik, filiżanki, ręczniki 

oraz bezpłatny bezprzewodowy 
Internet. Ponadto w Willi znajduje 
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 badmin-
tona i miejsce do leżakowania na 
słońcu.
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WILLA LUBICZ
ul. Tysiąclecia 23, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 501 772 823, apartamenty@krynicalubicz.pl
www.krynicalubicz.pl

Willa Lubicz jest kompleksem czte-
rech apartamentów, położonych 
w zacisznej części uzdrowiska, 
ok. 1  km od krynickiego deptaku. 
Z okien budynku rozpościera się ma-
lowniczy widok na Górę Parkową. 
Willa oferuje zakwaterowanie bez 
wyżywienia. Do dyspozycji Gości jest 
balkon z leżakami, altana z  grillem, 
tv-kablowa, wifi, sejf, pralnia oraz 
miejsce parkingowe na zamykanej 

posesji. Każdy apartament wyposa-
żony jest w pełny aneks kuchenny 
z  kuchenką mikrofalową, 2 palnika-
mi elektrycznymi, lodówką, zastawą 
stołową, czajnikiem i naczyniami. 
Dla rodzin z dziećmi bezpłatnie udo-
stępniane są łóżeczka, krzesełka do 
karmienia oraz wanienki. W ogrodzie 
znajduje się plac zabaw dla dzieci 
(trampolina, huśtawki, zjeżdżalnia, 
bocianie gniazdo i piaskownica).
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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, po-
między deptakiem, a kompleksem 
wyciągów narciarskich Słotwiny. 
Do  dyspozycji Gości są pokoje 2-, 
3-, 4-osobowe z łazienkami oraz 
studio rodzinne. Każdy pokój wy-
posażony jest w tv, radio, czajnik, 
naczynia oraz dostęp do bezprze-
wodowego Internetu. Ponadto 
w  budynku znajduje się ogólno-

dostępna kuchnia z  lodówką, ku-
chenką gazową, kuchenką mikro-
falową i naczyniami) oraz świetlica. 
Goście oprócz możliwości samo-
dzielnego przygotowywania po-
siłków mogą wykupić wyżywienie 
w sąsiednim budynku (śniadanie 
i obiadokolacja).
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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 pobliżu 
szlaków turystycznych, gwarantuje 
ciszę, spokój i komfortowy wypo-
czynek. Do dyspozycji Gości łącznie 
51 miejsc noclegowych w pokojach 
1-, 2-, 3- i 4-osobowych oraz dwóch 
apartamentach. Każdy pokój posia-
da własną łazienkę, wygodne łóżka, 
tv, radio oraz dostęp do Internetu. 

Na każdym piętrze znajduje się wy-
posażona kuchnia wraz z lodówką, 
kuchenką mikrofalową, stolikami 
z krzesłami. Dodatkowo na parte-
rze budynku jest jadalnia oraz po-
kój zabaw dla dzieci. Przy obiekcie 
jest altana, plac zabaw (piaskowni-
ca, huśtawki, basen ze zjeżdżalnią, 
trampolina) oraz bezpłatny parking.
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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 ko-
lejki gondolowej na Jaworzynę Kry-
nicką. Okolice stwarzają doskonałe 
warunki do uprawiania turystyki pie-
szej, rowerowej oraz konnej, a także 
sportów letnich i  zimowych. Willa 
oferuje kameralne, komfortowe po-
koje z łazienkami. Każdy pokój jest 
wyposażony w tv oraz bezpłatny 
bezprzewodowy Internet. Ponadto 

w budynku znajduje się kącik kawo-
wy, salon wypoczynkowy i multi-
medialna sala konferencyjno-ban-
kietowa. Jest także przechowalnia 
sprzętu sportowo-turystycznego. Te-
ren obiektu jest ogrodzony i monito-
rowany, Goście mają do dyspozycji 
bezpłatny parking. W ogrodzie jest 
stół biesiadny, grill i ognisko. Około 
100 m od willi znajdują się korty te-
nisowe i rampa do skateboardingu.
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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, położona w dolinie po-
toku Słotwińskiego, jest idealnym 
miejscem do aktywnego wypo-
czynku zarówno latem jak i zimą. 
Willa posiada dogodny dojazd, 
do  centrum miasta można dojść 
pieszo w 15  minut. 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 
bezprzewodowego Internetu. Bez-
pośrednio przy budynku znajdują 
się bezpłatne miejsca parkingowe, 
ogrodzony plac zabaw dla dzieci 
oraz miejsce na ognisko. Willa orga-
nizuje wczasy, kolonie, obozy, wy-
cieczki, zielone szkoły i kuligi.
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ul. Reja 6, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 604 283 746, willaszyszunia@onet.eu
www.willaszyszunia.republika.pl

Pokoje Gościnne Szyszunia zlokali-
zowane są pomiędzy centrum Kry-
nicy-Zdroju, a stacją narciarską Ja-
worzyna Krynicka. Cicha i spokojna 
okolica z dala od miejskiego zgiełku 
oraz bliskość atrakcji, szlaków rowe-
rowych i tras spacerowych sprawia-
ją, że jest to bardzo dobre miejsce 
na weekendowy wypoczynek lub 
urlop rodzinny. Do dyspozycji Go-
ści są pokoje 2- i 3-osobowe z  ła-

zienkami, tv, radiem i dostępem 
do Internetu, wyposażona kuchnia 
(lodówka, kuchenka elektryczna, 
czajnik, naczynia, kuchenka mikro-
falowa) oraz sala kominkowa z bi-
lardem i piłkarzykami. Przy budyn-
ku znajduje się ogród z miejscem 
do grillowania oraz parking.
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WILLA U MARTY – MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECIOM
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 oferuje noclegi w rodzinnej at-
mosferze w komfortowo urządzo-
nych 2-, 3- i 4-osobowych pokojach 
z łazienkami. Goście mają również 
do dyspozycji balię ruską, saunę fiń-
ską, saunę na podczerwień, a także 
mini plac zabaw, zadaszony basen 
z solarami, stół do tenisa, bilard 
i piłkarzyki. Obiekt specjalizuje się 
z organizacji wypoczynku dla ro-
dzin z małymi dziećmi, dla których 

przygotowano autorskie programy 
i animacje oraz specjalne udogod-
nienia: łóżeczka, krzesełka do kar-
mienia, pokój zabaw wyposażony 
w gry i zabawki dla dzieci w różnym 
wieku. W przestronnej jadalni ser-
wowane są pyszne posiłki oparte 
o tradycyjne, regionalne smaki 
i receptury. O jakości oferowanych 
usług świadczą liczne wyróżnienia 
przyznane Willi U Marty. 
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ul. Jaworowa 21, 33-380 Krynica-Zdrój
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 Słowińskie-
go w Krynicy-Zdroju, ok. 800 m 
od centrum i wyciągów narciar-
skich. Do dyspozycji Gości pokoje 
z łazienkami, tv, bezprzewodowym 
Internetem oraz tarasami widoko-
wymi. Ponadto w obiekcie znajduje 
się sauna, bilard, sprzęt do fitness, 
sala konferencyjna, przechowalnia 
sprzętu (narty, rowery) i pokój za-

baw dla dzieci, a także sala konfe-
rencyjno-szkoleniowa. Willa jest do-
skonałym miejscem wypoczynku 
dla osób ceniących przede wszyst-
kim ciszę, spokój, miłą atmosferę 
oraz kontakt z przyrodą. Dla Gości 
organizowane są wyjazdy integra-
cyjne, szkolenia, eventy, wycieczki, 
kuligi, ogniska, biesiady oraz poby-
ty weekendowe i świąteczne.
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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 miejscowości Nowa Wieś, na 
trasie Nowy Sącz – Krynica-Zdrój 
(droga krajowa nr 75). Do dyspo-
zycji Gości są przestronne aparta-
menty, pokoje 2-, 3- i wieloosobo-
we oraz pokoje typu studio z tv-sat 
i bezpłatnym dostępem do bez-
przewodowego Internetu. Pokoje 
urządzone zostały w jasnej, ciepłej 
pastelowej kolorystyce. W  każdym 

pokoju znajduje się część wypo-
czynkowa oraz biurko. Restauracja 
„Arkadia” serwuje tradycyjne, zdro-
we i smaczne dania kuchni polskiej 
z  regionalnymi akcentami w porze 
lunchu i kolacji. Przy budynku znaj-
duje się bezpłatny parking, stacja 
benzynowa oraz sklep.
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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 kwia-
tów. Zapewnia swoim Gościom 
wypoczynek w górskim klimacie, 
wśród ciszy, spokoju i śpiewu pta-
ków. Domek w całości wykonany 
jest z bali z drewna sosnowego co 
nadaje mu regionalny charakter, po-
nadto połączony jest dużą otwartą 
altaną, w której znajduje się stół 
z ławami oraz grill z piecem do piz-

zy. 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 siat-
kówkę i duży ogród. Dodatkowym 
atutem jest bliskie sąsiedztwo 
uzdrowiska Krynica-Zdrój. Pozycja 
GPS: 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 oto-
czeniu nieskażonej przyrody, wśród 
lasów i wzniesień Beskidu Niskiego. 
Do dyspozycji Gości są pokoje z ła-
zienkami i balkonami, tv-sat, telefo-
nem i czajnikiem. Przy Pasiece dzia-
ła „Miodowa kawiarenka” oferująca 
miodowe przysmaki. W kawiarence 
można obejrzeć pokaźną kolekcję 
nakryć głowy, którą zgromadził Go-
spodarz. Na terenie Pasieki funkcjo-

nuje sklepik z produktami pszcze-
limi, skansen uli oraz muzeum 
prezentujące historię bartnictwa 
w  Polsce i posiadające największą 
kolekcję wizerunków św. Ambro-
żego – patrona pszczół. Goście 
mogą zwiedzić również pracownie 
pasieczne i  zapoznać się z pracą 
pszczelarza i życiem pszczół obser-
wując „życie plastra miodu”.
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33-390 Zarzecze 13
tel. +48 507 011 909, poczta@osada-sobel.pl
www.osada-sobel.pl

4-osobowa wiejska chata położona 
na leśnej polanie nad brzegiem Du-
najca dysponuje przestronnym po-
kojem, kuchnią, przedsionkiem, ła-
zienką oraz widokowym balkonem. 
Kuchnia wyposażona jest w lodów-
kę, czajnik, kuchenkę elektryczną 
oraz naczynia, sztućce, garnki, pa-
telnie itp. Przytulny klimat w domu 
zapewnia wiejski piec kaflowy 
z szabaśnikiem i wnęką do wypieku 

chleba, a wieczory umila biesiado-
wanie przy kominku. Na  Gości za-
wsze czeka świeża pościel i zapas 
drewna do kominka. Czas spędza-
ny w chacie może wypełniać błogie 
lenistwo lub aktywny wypoczynek, 
bo okolica to doskonały teren do 
wycieczek rowerowych, raftingu, 
offroadu czy wędkarstwa.
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CENTRUM ZDROWIA I REKREACJI GEOVITA
Złockie 80, 33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 43 04, zlockie@geovita.pl
www.geovita.pl

Centrum położone jest w malowni-
czej dzielnicy Muszyna Złockie. Do 
dyspozycji Gości są komfortowe 
pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe oraz 
apartamenty z pełnym węzłem sa-
nitarnym, telewizorami z kanałami 
satelitarnymi i bezprzewodowym 
dostępem do Internetu. Na tere-
nie obiektu znajduje się bezpłatny 
parking, korty tenisowe, wiata gril-
lowa, kryty basen, ogród z placem 

zabaw dla dzieci i źródełko natural-
nej wody mineralnej. Profesjonalna 
baza zabiegowa posiada szeroki 
wybór zabiegów z zakresu fizyko-
terapii, hydroterapii, masaże leczni-
cze, zabiegi pielęgnacyjne na bazie 
kosmetyków TOŁPA. Świetnie wy-
posażone zaplecze szkoleniowo-
-konferencyjne sprzyja organizacji 
konferencji i spotkań biznesowych.
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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) położony w sercu Uzdro-
wiska Żegiestów nad rzeką Po-
prad, z dala od ruchu ulicznego. 
Obiekt dysponuje 20. komforto-
wymi, klimatyzowanymi pokojami 
z bezpłatnym bezprzewodowym 
Internetem. W każdym pokoju jest 
łazienka z kabiną prysznicową, bal-
kon, tv z płaskim ekranem i czajnik. 
Na terenie obiektu działa restaura-

cja serwująca śniadania w formie 
bufetu oraz dania tradycyjne. Do 
dyspozycji Gości jest wypożyczal-
nia rowerów górskich, kajaków, 
nart, sanek, plac zabaw dla dzieci 
oraz bezpłatny, strzeżony i moni-
torowany parking. Dla miłośników 
sportów zimowych na miejscu 
działa przechowalnia sprzętu nar-
ciarskiego. Obiekt oferuje także 
sprzęt do grillowania.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY MIMOZA
ul. Nowa 4, 33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 40 23, +48 18 307 08 09, biuro@ow-mimoza.pl
www.ow-mimoza.pl 

Mimoza zlokalizowana jest w oto-
czeniu zieleni u stóp góry Baszta, 
w sąsiedztwie z rzeki Szczawniczek 
i siłowni plenerowej. Obiekt oferuje 
komfortowe warunki i gwarantuje 
smaczną, tanią domową kuchnię. 
Do dyspozycji Gości jest ok. 80 
miejsc noclegowych w pokojach 2- 
i 3-osobowych oraz pokojach typu 
studio, wszystkie są z łazienkami 
i  bezpłatnym bezprzewodowym 

Internetem. Na wyposażeniu pokoi 
jest tv satelitarna i czajnik. Goście 
mogą skorzystać z bezpłatnego par-
kingu, sali zabaw dla dzieci, bilardu, 
przestronnego tarasu widokowego, 
mini siłowni, a w okresie letnim rów-
nież z placu zabaw w ogrodzie i sto-
łu do ping-ponga. Zwierzęta mile 
widziane – bezpłatnie! Ośrodek pro-
wadzi wyżywienie na miejscu oraz 
posiada bazę zabiegową.
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ul. Zielona 32, 33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 41 32, biuro@szczyt.com
www.szczyt.com

Ośrodek Szczyt położony jest spo-
kojnej okolicy w  bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu. Do dyspozycji 
Gości jest 170 miejsc noclegowych 
w  pokojach 2-, 3- i  4-osobowych 
z łazienkami i bezpłatnym bezprze-
wodowym Internetem. Na  tere-
nie obiektu znajduje się stołówka 
mogąca jednorazowo pomieścić 
170 osób. Goście mogą korzystać 
ze  specjalnie przygotowanego 

miejsca do grillowania, stołów do 
tenisa stołowego, placu zabaw 
oraz  monitorowanego parkingu. 
Dla grup zorganizowanych dostęp-
na jest sala konferencyjna dostoso-
wywana do potrzeb grupy – zielone 
szkoły, spotkania okolicznościowe, 
imprezy integracyjne  czy kolonie 
letnie lub zimowe.
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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 czekają 
piękne widoki oraz czyste górskie 
powietrze. Obiekt dysponuje 14. 
miejscami noclegowymi w komfor-
towych i w pełni wyposażonych po-
kojach 2- i 3-osobowych z łazienka-
mi, tv-sat, balkonami, tarasem oraz 
dostępem do bezprzewodowego 
Internetu. Ponadto w budynku jest 

bawialnia-jadalnia z bilardem, mu-
zyką i kinem domowym, szatnia 
narciarska z indywidualnymi szaf-
kami na sprzęt, a także pomieszcze-
nie do przygotowywania posiłków. 
Na terenie posesji jest miejsce do 
biesiadowania i grillowania oraz 
oświetlony i monitorowany parking 
na 5 samochodów.
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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 klasycznie urządzone po-
koje z łazienkami, tv z płaskim ekra-
nem oraz bezpłatnym dostępem 
do  bezprzewodowego Internetu. 

Willa specjalizuje się w organizacji 
wypoczynku indywidualnego oraz 
wczasów zdrowotnych i odchu-
dzających. Kuchnia serwuje dania 
standardowe i dietetyczne przy-
gotowywane bez konserwantów, 
a na Gości zawsze czeka bezpłatna 
woda mineralna, kawa i herbata. 
Ponadto w ofercie są masaże, za-
biegi kosmetyczne, urządzenie 
vacu oraz platforma BMS.
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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  powierzch-
ni 50  m2, a także taras widoko-
wy z grillem, otwarty mini-basen 
i miejsce na ognisko. Na parterze 
domku znajduje się aneks kuchen-
ny, salon z kominkiem, 5-osobowy 
komplet wypoczynkowy oraz to-
aleta z prysznicem, a na poddaszu 
– 4-osobowa sypialnia. „Domek Fry-

cowa” to idealne miejsce na wspa-
niały wypoczynek, który zapewni 
bezpośredni kontakt z naturą, 
z dala od gwaru miasta i pośpiechu 
dnia codziennego. Jednocześnie 
bliskość Krynicy sprawia, że Fryco-
wa to doskonałe miejsce na bazę 
wypadową do zwiedzania górskiej 
stolicy. Pozycja GPS: 49.324539, 
20.473310.
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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

Harmonica Studio to komfortowe 
pokoje i  apartamenty zlokalizowa-
ne blisko centrum miasta. Jasne 
i  przestronne pomieszczenia urzą-
dzono w stylu nowoczesnym, każ-
de 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. Goście mogą bezpłatnie 
korzystać z bezprzewodowego do-
stępu do Internetu. W Harmonica 
Studio organizowane są szkolenia 
dla grup 10-15 osobowych z moż-
liwością wykorzystania sal do pro-
jekcji filmów z projektora multime-
dialnego.
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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 ba-
senie zapewnia możliwość aktyw-
nego wypoczynku przez cały rok. 
Do dyspozycji Gości są pokoje z ła-
zienkami i balkonami, tv, czajnikami 
i bezprzewodowym dostępem do 
Internetu. Przy budynku znajduje 
się monitorowany parking, ogro-

dzony i monitorowany camping, 
altana grillowa oraz lunch bar ser-
wujący potrawy przygotowane są 
zawsze ze świeżych produktów. 
Specjalnością baru są ręcznie lepio-
ne pierogi oraz rosół z domowym 
makaronem. Obiekt przystosowany 
jest dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich.
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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 Galicyjskim, 3 km od 
centrum miasta. Daje możliwość 
wypoczynku, a zaplecze konferen-
cyjne znajdujące się w zabytkowym 
ratuszu sprzyja organizacji szkoleń, 
spotkań biznesowych czy konferen-
cji. Stylowe pokoje gościnne zlokali-
zowane są na drugim piętrze ratusza 
(winda) oraz na piętrze Gospody. 
Każdy pokój posiada łazienkę z kabi-

ną prysznicową lub wanną, telefon 
i tv. Gospoda oferuje specjały kuch-
ni polskiej i  regionalnej. W bogatej 
ofercie mięs Goście znajdą pieczoną 
jagnięcinę, polędwiczki, kaczkę czy 
golonkę. Teren Miasteczka jest ogro-
dzony i chroniony, a tuż obok znaj-
duje się największy w  Małopolsce 
Skansen. Na terenie całego obiektu 
Goście mogą korzystać z bezpłatne-
go dostępu do Internetu.
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MIASTECZKO GALICYJSKIE – POKOJE GOŚCINNE W MUZEUM
ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 444 35 70-71, miasteczko@muzeum.sacz.pl
www.muzeum.sacz.pl

Miasteczko Galicyjskie w Nowym 
Sączu to niezwykła przestrzeń 
muzealna. Niezwykła, bo wizy-
ta w tym miejscu przenosi Gości 
o dziesiątki lat wstecz na rynek 
i uliczki, które oddają charakter ma-
łomiasteczkowej zabudowy dzie-
więtnastowiecznej Galicji. Pokoje 
gościnne zlokalizowane są w za-
bytkowym dworze położonym tuż 
za ratuszem, a recepcja znajduje 

się w kasie Miasteczka Galicyjskie-
go. Do dyspozycji Gości są pokoje 
z  łazienkami, tv i bezpłatnym In-
ternetem oraz strzeżony parking. 
W zabytkowym ratuszu znajdują się 
sale konferencyjne umożliwiające 
organizację konferencji i szkoleń. 
Goście mogą też skorzystać z oferty 
Karczmy „Gościniec Galicyjski”, która 
serwuje potrawy tradycyjnej kuch-
ni polskiej i regionalnej.
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ul. Romanowskiego 6, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443 75 15, tel. +48 602 465 088, nspanorama@onet.pl
www.restauracjapanorama.pl

Ośrodek położony w centrum miasta 
Nowego Sącza stwarza możliwość 
zarówno komfortowego wypoczyn-
ku, jak i organizacji konferencji, stud-
niówek, wesel czy innych uroczysto-
ści rodzinnych. Z  okien restauracji 
działającej od 1966 roku i serwującej 
potrawy kuchni staropolskiej oraz 
dziczyznę, roztacza się malowniczy 
widok na okoliczne wzgórza i rzekę 
Dunajec. Wszystkie pokoje posiada-

ją klimatyzację, łazienkę z  suszarką 
do włosów, tv, telefon i bezpłatny 
bezprzewodowy dostęp do Inter-
netu. Ponadto w  obiekcie znajdują 
się cztery oddzielne sale konferen-
cyjne mogące pomieścić od 20 do 
300 osób (do  dyspozycji rzutnik 
multimedialny, ekran projekcyjny 
oraz nagłośnienie). W cenę noclegu 
wliczone jest śniadanie oraz postój 
samochodu na parkingu.
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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 zbudowany w 1982 
r. z drewnianych bali modrzewio-
wych i kamienia do dzisiaj zacho-
wał swój folkowy wystrój. Ośrodek 
przystosowany jest do organizacji 
biesiad i imprez okolicznościowych 
dzięki trzem salom restauracyjnym 
na łącznie 250 miejsc, serwującym 
dania kuchni polskiej i regional-
nej przygotowywanych na bazie 
naturalnych produktów. Ponadto 

w każdą sobotę i niedzielę w Za-
jeździe organizowane są wieczory 
przy kapeli ludowej. Dodatkowym 
atutem jest miejsce zabaw dla naj-
młodszych z profesjonalną opieką. 
Przy budynku znajduje się ogród 
i parking, a w pobliżu jest kryta pły-
walnia, pełnowymiarowa hala spor-
towa i korty tenisowe.
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E OŚRODEK WYPOCZYNKOWY BESKID
ul. Zagrody 24a, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 41 91, beskid@beskid.pl
www.beskid.pl

Ośrodek położony w cichej i spokoj-
nej okolicy jest doskonałym i bez-
piecznym miejscem do wypoczyn-
ku dla dzieci i młodzieży. Na dużym, 
ogrodzonym zielonym terenie znaj-
duje się ogród, basen letni, boiska 
rekreacyjne, plac zabaw oraz wiata 
z grillem. Ośrodek posiada łącznie 
115 miejsc noclegowych w poko-
jach 2-, 3- i 4-osobowych z  łazien-
kami oraz studiach rodzinnych 

składających się z dwóch sypialni 
i  łazienki. Wszystkie pokoje posia-
dają dostęp do Internetu. Do dys-
pozycji Gości salon z kominkiem 
i tv, świetlica, dwie sale konferen-
cyjne, kawiarnia z dyskoteką, sauna, 
minisiłownia oraz jadalnia, w której 
serwowane są smaczne regionalne 
posiłki. Przy budynku znajduje się 
parking.
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DOM Z WIDOKIEM
ul. Sobieskiego 51, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 502 436 613, mleszczynski.leszczynski@gmail.com
www.domzwidokiem.com

Drewniany dom z bali położony 
w sercu Beskidu Sądeckiego w Piw-
nicznej-Zdroju, 300 m do rynku. To 
zbudowany tradycyjną góralską 
metodą dom o powierzchni miesz-
kalnej 110 m2 z pięknym dużym (35 
m2) tarasem z widokiem na rzekę 
Poprad i okolicę. Do dyspozycji Go-
ści pachnące drewnem, klimatycz-
ne wnętrza – salon z kominkiem, 
komfortowo umeblowane pokoje, 2 

łazienki i kuchnia. Dom jest w pełni 
„samoobsługowy” – wyposażona 
kuchnia pozwala na samodzielne 
przygotowanie posiłków, a w okoli-
cy znajdują się miejsca, gdzie można 
smacznie zjeść lokalne przysmaki 
(kawiarnie i restauracje oferujące do-
wóz posiłków do domu). Przy domu 
jest ogród o powierzchni 11 arów 
z udogodnieniami dla dzieci – pia-
skownica, huśtawka i trampolina.
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Kosarzyska, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 41 20, tel. +48 603 597 757,  
iskra@piwniczna.com, www.iskra.piwniczna.com

Ośrodek położony jest w dolinie 
Kosarzyska, na skraju Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego. Jest świetną 
bazą wypadową dla osób doro-
słych, dzieci i młodzieży, grup oazo-
wych i rekolekcyjnych, a  także dla 
Gości indywidualnych lubiących 
aktywny wypoczynek i kontakt 
z naturą. Komfortowo urządzone 
pokoje posiadają: łazienki, tv, czaj-
niki elektryczne i  bezprzewodo-

wy 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  wy-
pożyczalnia sprzętu narciarskiego. 
Dla Gości organizowane są dojazdy 
na stoki narciarskie, kuligi, ogniska 
z  góralską muzyką i imprezy inte-
gracyjne.
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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 narciar-
skiej o tej samej nazwie oraz w po-
bliżu pijalni wody mineralnej Piwni-
czanka. Do dyspozycji Gości jest 36 
pokoi z bezpłatnym dostępem do 
Internetu, pomieszczenie do samo-
dzielnego przygotowywania po-
siłków oraz stołówka z tv serwują-
ca domową kuchnię. Ponadto przy 
Ośrodku znajduje się restauracja 

z grillem oraz duży bezpłatny par-
king dla samochodów osobowych 
i autokarów. Dla Gości przewidzia-
ne są zniżki przy zakupie karne-
tów narciarskich – stacja dysponuje 
wyciągiem orczykowym, talerzy-
kowym i dywanowym dla dzieci, 
a także wypożyczalnią sprzętu nar-
ciarskiego.
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E OŚRODEK REKOLEKCYJNO-MISYJNY
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 malowni-
czym Beskidzie Sądeckim w Dolinie 
Popradu w pobliżu granicy ze Sło-
wacją. Jego gospodarzami są księża 
misjonarze ze Stowarzyszenia Misji 
Afrykańskich (SMA). Do dyspozycji 
Gości jest 17 pokoi z łazienkami dla 
łącznie 50 osób. W obiekcie znajdu-
je się kaplica z  elementami sztuki 
afrykańskiej, jadalnia (całodzienne 
wyżywienie), multimedialna sala 

konferencyjna i  sala wystawowa 
o tematyce afrykańskiej. Na tere-
nie Ośrodka jest grill, boisko, plac 
zabaw i salka sportowa oraz moni-
torowany parking. W okolicy przez 
cały rok czeka na Gości wiele róż-
nych atrakcji turystycznych (spływ 
Popradem, park linowy, baseny 
termalne), a w okresie zimowym, 
w pobliżu Ośrodka działają nowo-
czesne stacje narciarskie.
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REZYDENCJA LEŚNY DWÓR
Kosarzyska 102, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 53 26, rezydencja@lesnydwor.com
www.lesnydwor.com

Rezydencja położona jest w malow-
niczej Suchej Dolinie. Cisza i znacz-
na odległość od miejskiego zgiełku 
w połączeniu z kompleksowym wy-
posażeniem gastronomiczno-kon-
ferencyjnym sprzyja wypoczynkowi 
oraz organizacji spotkań integracyj-
nych, 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 
kuchnię urozmaiconą potrawami 
regionalnymi może pomieścić do 
150 osób, a wydzielona część „Za 
Witrażem” jest  doskonałym miej-
scem na kameralne spotkania.
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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 to drewniany budynek 
o standardzie schroniska położo-
ny na rozległej polanie otoczonej 
lasem. Do dyspozycji Gości łącznie 
50 miejsc w pokojach wielooso-
bowych, łazienki ogólnodostępne 
na korytarzach, świetlica oraz ja-
dalnia. Ponadto na terenie obiektu 
znajduje się zadaszone miejsce na 
grilla oraz pole namiotowe wraz 
z  zapleczem. Możliwość wykupie-

nia regionalnych  posiłków lub ich 
samodzielnego przygotowywania. 
Stanica zapewnia przewodnika 
górskiego beskidzkiego i instruk-
tora 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.
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WIKTOROWA CHATA
Wierchomla Wielka 105, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 18 446 82 70, biuro@wiktorowachata.com
www.wiktorowachata.com

Wiktorowa Chata położona jest na 
obszarze Popradzkiego Parku Krajo-
brazowego w dolinie potoku Wier-
chomlanka. Obiekt posiada kartę 
kwalifikacyjną na organizowanie 
wypoczynku dzieci i młodzieży 
i posiada 56 miejsc noclegowych 
w pokojach 2-, 3-osobowych z ła-
zienkami oraz w pokojach 4-oso-
bowych typu studio. Do dyspozycji 
Gości jest przestronna stołówka, 

bufet oraz świetlica z tv-sat i komin-
kiem. Posesja jest ogrodzona i bez-
pieczna, a przy budynku znajduje 
się altana, miejsce do grillowania, 
plac zabaw oraz parking. Dumą Go-
spodarzy jest smaczna regionalna 
kuchnia, a specjalnością jej Szefa 
jest pstrąg smażony, pstrąg z wody 
w jarzynach, szaszłyki z  polędwicy 
wołowej oraz placki po zbójnicku.
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ul. Zagrody 24b, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. +48 501 617 514, mirabelka@piwniczna.com
www.mirabelka.com

Willa Mirabelka to wolnostojący 
dom z dużym ogrodem położony 
nad rzeką Poprad. Do dyspozycji 
Gości pokoje z wygodnymi 2-oso-
bowymi łóżkami, radiem i tv. Dla 
dużej rodziny lub grupy przyjaciół 
możliwość wynajęcia pokoi, które 
mogą tworzyć integralną całość. 
Pokój dzienny otwarty dla domow-
ników, a także Gości stwarza ciepłą 
rodzinną atmosferę, w której ser-

wowane są posiłki, a każdy może 
spędzać czas tak jak lubi – poczy-
tać, zaparzyć herbatę czy poroz-
mawiać. Atutem Willi jest oferta 
specjalna skierowana do rodzin 
z małymi, a nawet bardzo małymi 
dziećmi. Do dyspozycji rodziców są 
przewijaki, podgrzewacze do bute-
lek, łóżeczka z regulacją wysokości, 
kojec, wysokie krzesełka, plastiko-
we sztućce czy zabawki.
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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 rozpoczy-
na się  spływ łodziami Doliną Po-
pradu. W okolicy przebiega wiele 
atrakcyjnych szlaków pieszych i ro-
werowych, co sprzyja aktywnemu 
wypoczynkowi. Do dyspozycji Go-
ści pokoje z łazienkami, tv-sat oraz 
dostępem do bezprzewodowego 

Internetu, większość pokoi posiada 
balkony. Na  terenie obiektu znaj-
duje się jadalnia i klimatyzowana 
sala konferencyjna, a przy budynku 
jest duży ogród, boisko oraz altana 
z grillem. Willa oferuje pełne wyży-
wienie – kuchnię domową, a na ży-
czenie Gości także regionalną.
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33-343 Rytro 302, tel. +48 18 414 35 00
recepcja@hotelryterski.pl, biuro@hotelryterski.pl 
www.hotelryterski.pl

Ośrodek położony jest na terenie 
Popradzkiego Parku Krajobrazo-
wego, w otoczeniu pięknej przy-
rody, szumiących lasów i rwących 
górskich potoków. Do dyspozycji 
Gości jest 110 miejsc noclegowych, 
przechowalnia sprzętu narciarskie-
go i rowerowego, sauny, jacuzzi, si-
łownia oraz gabinety kosmetyczne 
i rehabilitacyjne, a pobliska karczma 
serwuje zdrowe i ekologiczne po-

trawy. Ośrodek posiada dwie sale 
konferencyjne dla 50 i 120 osób. 
Z okien ośrodka rozpościera się wi-
dok na Jastrzębską Górę, na której 
znajduje się stacja narciarska „Ry-
terski Raj”. To wymarzone miejsce 
na pobyty weekendowe, rodzinne 
wczasy, spotkania biznesowe, kon-
ferencje, a także na zorganizowanie 
aktywnego i bezpiecznego wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży. 
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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*** – obiekt w stan-
dardzie hotelu 3-gwiazdkowego 
– zlokalizowane jest przy Ołtarzu 
Papieskim w Starym Sączu i jest 
częścią Diecezjalnego Centrum Piel-
grzymowania im. Jana Pawła II. To 
idealne miejsce pobytu zarówno dla 
pielgrzymów, jak i osób podróżują-
cych w celach turystycznych i biz-
nesowych. Do dyspozycji Gości są 
33 pokoje z komfortowymi łazien-

kami, tv oraz bezprzewodowym In-
ternetem, w tym także dwa pokoje 
przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych. Na terenie ośrodka znaj-
dują się: kawiarnia, jadalnia, 2  kli-
matyzowane sale konferencyjne, 
kaplica oraz monitorowany parking. 
Centrum oferuje możliwość orga-
nizacji imprez gastronomicznych, 
grilla oraz spotkań integracyjnych 
z animacjami dla najmłodszych.
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A 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 Roż-
nowskim a Czchowskim. Składa się 
z  5 pokoi – apartamentów, w tym 
dwóch samodzielnych mieszkań 
wakacyjnych. Każdy z  pokoi posia-
da osobne wejście, łazienkę i jest 
w  pełni wyposażony. W obiekcie 
jedyny w okolicy apartament dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
ogólnodostępna kuchnia. Do dys-

pozycji Gości altana, grill, huśtawka 
i plac zabaw dla dzieci oraz rowery 
górskie i trampolina. W okolicy są 
liczne atrakcje umożliwiające ak-
tywny wypoczynek, m.in.: trasy 
rowerowe, ściany wspinaczkowe, 
stanowiska do wędkowania i upra-
wiania wodnych  sportów (łódki, 
rowerki wodne, kajaki) oraz liczne 
zabytki architektury.
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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 oto-
czeniu gór i  lasów. Dla Gości przy-
gotowano pokoje z łazienkami i bal-
konami wyposażone w czajnik, tv 
oraz dostęp do bezprzewodowego 
Internetu, na korytarzach wspólne 
lodówki. Gospodyni przygotowuje 
posiłki oparte na produktach eko-
logicznych własnego wyrobu (sery, 
masło, śmietana, wędliny, chleb wy-
piekany w piecu opalanym drew-

nem, warzywa i owoce z  ogrodu 
oraz różnego rodzaju mięsa). Goście 
mogą uczestniczyć w zajęciach 
gospodarskich (karmienie i  doje-
nie kóz, karmienie królików, zwo-
żenie siana itd.). Na terenie posesji 
znajduje się parking, ogród i  plac 
zabaw dla dzieci. Obiekt jest skate-
goryzowany przez Polską Federację 
Turystyki Wiejskiej w kategorii: Wy-
poczynek u rolnika (dwa słoneczka).
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A 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  sto-
ku narciarskiego. Do dyspozycji 
Gości są 2-, 3- i 4-osobowe poko-
je z łazienkami, tv i dostępem do 
bezprzewodowego Internetu oraz 
wyposażony aneks kuchenny do 
samodzielnego przygotowywania 
posiłków. Ponadto w domu znaj-
duje się duża sala kominkowa, któ-

ra sprzyja wspólnemu spędzaniu 
czasu przy gorącej herbacie, grza-
nym winie czy długich rozmowach. 
W ogrodzie Goście mogą odpocząć 
w altanie przy wieczornym gril-
lu lub ognisku. Przy budynku jest 
duży parking, a  Gospodarze chęt-
nie przyjmują Gości ze zwierzętami 
domowymi. W najbliższej okolicy 
jest wiele tras rowerowych i space-
rowych.
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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 oto-
czeniu zieleni. Do dyspozycji Gości 
są trzy pokoje na jednym piętrze, 
z dostępem do bezpłatnego Inter-
netu, osobnym wejściem oraz bal-
konami z widokiem na okoliczne 
wzgórza. Na piętrze znajduje się 
również łazienka i osobna toaleta. 
Gospodyni oferuje smaczne do-
mowe posiłki przygotowywane 
z naturalnych produktów, dostoso-

wane do indywidualnych potrzeb 
Gości. Przy budynku znajduje się 
ogrodzony parking, ogród zioło-
wy i grill. Gospodarstwo należy do 
stowarzyszenia agroturystycznego 
Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne 
i specjalizuje się w zakresie uprawy 
i szerokiego wykorzystania ziół.
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A AGROTURYSTYKA U GRZEGORZA DLA RODZIN Z DZIEĆMI

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 zapew-
nia wysoki standard w pokojach ro-
dzinnych oraz typu studio. Obiekt 
szczególnie dedykowany jest ro-
dzinom 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 prze-
stronny, ogrodzony teren z base-

nem, brodzikiem z  podgrzewaną 
wodą, duży plac zabaw z boiskiem, 
domkami, zjeżdżalnią, piaskow-
nicami i trampoliną, a w pobliżu 
jest mini zoo i stadnina koni. Go-
spodarze serwują delikatne po-
siłki na bazie ekologicznych pro-
duktów odpowiednie dla  małych 
dzieci i alergików. Największy atut 
tego miejsca to zimowe i letnie ani-
macje dla dzieci i rodziców.
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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 U Haliny położone 
jest w centrum Tylicza w pobliżu 
stadionu sportowego. Do dyspozy-
cji Gości słoneczne 2-, 3- i 4-osobo-
we pokoje z łazienkami i balkonami. 
Przyjazne otoczenie stwarza dosko-
nałe warunki do aktywnego wypo-
czynku zarówno rodzin z dziećmi 
jak i Gości indywidualnych. Przy 
gospodarstwie znajduje się ogród 
z  huśtawką i placem zabaw oraz 

grillem. Gospodyni oferuje domo-
we potrawy, uwzględniając prefe-
rencje Gości i tradycyjną lokalną 
kuchnię regionalną. Do dyspozycji 
Gości także kuchnia z  pełnym wy-
posażeniem do samodzielnego 
przygotowywania posiłków.
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A 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 dyspozy-
cji Gości pokoje 2-, 3- i 4-osobowe 
z bezpłatnym bezprzewodowym 
Internetem. Wszystkie pokoje po-
siadają łazienki (dwie z  nich znaj-
dują się w pokojach, pozostałe ła-
zienki w korytarzu). Na korytarzach 
także znajdują się lodówki, czajniki, 
żelazko i deska do prasowania, 
a  w  łazience suszarka na ubrania. 

Bezpośrednio z  pokoi jest możli-
wość wyjścia na balkony lub taras. 
Przy budynku znajduje się niestrze-
żony parking, miejsce na grill i ogni-
sko, piaskownica, huśtawka i duża 
oświetlona altana. Gospodyni pro-
ponuje Gościom degustację i moż-
liwość zakup miodów z własnej 
pasieki, a także produktów miodo-
wych oraz innych specjałów z wła-
snego gospodarstwa.
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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 oto-
czeniu wzgórz, łąk i pól, z dala od 
tras komunikacyjnych. Do dyspozy-
cji Gości są dwa pokoje 4-osobowe, 
wspólna łazienka dla obu pokoi, tv 
w kuchni. Obok domu znajduje się 
bezpieczny parking, ogród z pla-
cem zabaw, miejscem do grillo-
wania i rozbicia namiotu oraz kącik 
wypoczynkowy z altaną, małym 
basenem, huśtawkami i hamakiem. 

Gospodarze propagują zdrowy 
i ekologiczny tryb życia – hodu-
ją zwierzęta gospodarskie, robią 
prawdziwe wiejskie masło. Goście 
mogą zakupić naturalną żywność 
wyprodukowaną w gospodarstwie 
(mięso, nabiał, warzywa i owoce). 
Gospodarstwo posiada kategory-
zację Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej GG – dwa słoneczka.
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A KWATERY AGROTURYSTYCZNE ARKADIA

Szczawnik 55F, 33-370 Muszyna
tel. +48 501 724 391, arkadiaszczawnik@onet.pl

Arkadia położona jest w Szczawni-
ku w okolicy stacji narciarskiej Dwie 
Doliny. Do dyspozycji Gości jest 5 
pokoi 2-osobowych z łazienkami, tv 
i dostępem do bezprzewodowego 
Internetu. Z  okien rozpościera się 
widok na okoliczne góry. Na piętrze 
znajduje się hall z wyposażonym 
aneksem kuchennym do samo-
dzielnego przygotowywania posił-
ków oraz miejsce wypoczynkowe, 

gdzie można poczytać książkę, 
porozmawiać lub napić się gorącej 
herbaty. Przed domem jest miejsce 
na  grill lub ognisko, mini plac za-
baw z piaskownicą i huśtawką oraz 
parking na 5 samochodów.
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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 Sądec-
kim na żółtym szlaku, wiodącym 
przez Pustą Wielką (1061 m n.p.m.) 
do Żegiestowa. Dla Gości przygo-
towano pokoje 2-, 3- i 4-osobowe 
z łazienkami, salon z tv oraz kuch-
nię. Przy domu znajduje się ogród 
z tarasem wypoczynkowym, miej-
sce do grillowania i zapalenia ogni-
ska oraz duży parking. Goście mają 

możliwość samodzielnego przygo-
towywania posiłków lub zamówie-
nia całodziennego wyżywienia. Go-
spodarz chętnie organizuje wyjścia 
na grzybobranie, zbieranie jagód, 
a zimą kuligi w okolicach Baców-
ki nad Wierchomlą.
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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 Go-
ści są przestronne, nowoczesne 
2- i 3-osobowe pokoje z łazienka-
mi oraz studio – pokój z antresolą 
i łazienką. Ponadto w budynku jest 
kompletnie urządzona kuchnia 
(lodówka, mikrofalówka, ekspres 
do kawy, płyta indukcyjna, piekar-
nik, naczynia, sztućce) z jadalnią 

i tv, a także pokój zabaw dla dzieci 
z zabawkami i grami oraz nieogra-
niczony dostęp do bezprzewodo-
wego Internetu. Taras wypoczyn-
kowy 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 stru-
mień. Gospodarze mówią w języku 
angielskim i niemieckim.
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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 rze-
ką Poprad. Do dyspozycji Gości są 
komfortowe pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z  łazienkami i dostępem do 
Internetu, jadalnia oraz świetlica. 
Przy domu znajduje się parking, 
plac zabaw, altana i miejsce do gril-
lowania. Gospodyni zapewnia swo-
im Gościom rodzinną atmosferę 
serwując smaczną domową kuch-

nię, własne wypieki i przetwory. 
Usytuowanie Gospodarstwa sprzy-
ja aktywnemu wypoczynkowi na 
trasach rowerowych, szlakach tury-
stycznych, a zimą w promieniu kil-
kunastu kilometrów do wyboru jest 
kilka wyciągów narciarskich. Po-
nadto istnieje możliwość organiza-
cji kuligów z ogniskiem, zielonych 
szkół i spotkań okolicznościowych.
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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

Ekologiczne Gospodarstwo poło-
żone w spokojnej okolicy jest do-
skonałym miejscem do wypo-
czynku dla rodzin z  dziećmi. Dla 
Gości przygotowano oddzielny 
dom, w którym w pięciu poko-
jach 2- i  3-osobowych mieści się 
12 miejsc noclegowych. Każdy po-
kój posiada łazienkę z prysznicem 
oraz łóżka z materacami zdrowot-
nymi. Gospodyni proponuje swo-

im Gościom wyśmienitą kuchnię 
z  własnych ekologicznych produk-
tów oraz wypieki z ekologicznej 
mąki razowej. Na terenie posesji do 
dyspozycji Gości jest grill, zadaszo-
na wiata, piaskownica, domek dla 
dzieci oraz duży ogród. Gospodar-
stwo należy do Stowarzyszenia Tu-
rystyki i Agroturystyki Ziem Gór-
skich, a od 1996 roku posiada atest 
EKOLAND.
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CERTYFIKAT SĄDECKIEJ  
MARKI TURYSTYCZNEJ

Sądecka Marka Turystyczna jest wyróżnieniem przyznawa-
nym podmiotom turystycznym, które jakością świadczo-
nych usług oraz ich powiązaniem z dziedzictwem przyrodni-
czo-kulturowym regionu, zasługują na najwyższe uznanie.

Organizatorami konkursu są: Starosta Nowosądecki, Prezydent Miasta 
Nowego Sącza, Rada Konsultacyjna ds. Turystyki przy Prezydencie Miasta 
Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim, Nowosądecka Izba Turystyczna, 
Sądecka Organizacja Turystyczna oraz Sądecka Izba Gospodarcza.

Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej są przyznawane na 3 lata, po tym 
czasie wyróżnieni muszą kolejny raz przejść weryfikację.

W katalogu oznaczyliśmy logotypem Marki Sądeckiej oferty sądec-
kich obiektów turystycznych, które otrzymały Certyfikat Sądeckiej 
Marki Turystycznej.

Powiat Nowosądecki położony jest 
w południowo-wschodniej  
części województwa małopol-
skiego. Od południa graniczy  
z Republiką Słowacką.

Siedziba władz Powiatu 
Nowosądeckiego 
mieści się w No-
wym Sączu.

Gminy (16): Cheł-
miec, Gródek nad 
Dunajcem, Grybów, 
Kamionka, Korzenna, 
Łabowa, Łącko, Łososina 
Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, 
Rytro, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piw-
niczna-Zdrój, Stary Sącz i miasto Grybów.

Powierzchnia: 1550 km2 (tj. 0,49% powierzch-
ni 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, Biała,  
jezioro – Rożnowskie.

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

POWIAT NOWOSĄDECKI
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