Hotel Żywiecki Medical
SPA & Sport

Adresa:

Kontakt:

GPS:

Ul. Kępka 3
34-331 Przyłęków
Poland

tel.: +48 33 506 50 80
e-mail: recepcja@hotel-zywiecki.pl
web: www.hotel-zywiecki.pl
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25% zľava na všetky pobytové balíky uvedené na
webovej stránke hotela, zakúpené na recepcii, počas
platnosti zmluvy.
25% zľava pre 1 - 4 osoby do wellness centra.
25% zľava pre 1 - 4 osoby na skipasy.
Hotel Żywiecki je štvorhviezdičkový SPA hotel situovaný
v horách v blízkosti hory Jastrzębica, z ktorej možno vidieť
Beskidy a pri priaznivom počasí aj Tatry. To všetko je
len 8 km od centra historického mesta Żywiec a čistých vôd
Jeziora Żywieckiego. Výborná poloha v horách, diskrétne
a pokojné prostredie a bohatý výber atrakcií a rekreačných
možností - to je neobvyklá ponuka hotela.
- bazén - jacuzzi - fínska sauna - aromaterapeutická parná
kúpeľ - zážitkové sprchy - ľadová sprcha
- 3 lyžiarske zjazdové trasy s rôznou obtiažnosťou a rôznych
dĺžok (850, 1000 a 1150 metrov)
- dvojitý lyžiarsky vlek
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25%-os kedvezményt biztosít a szálloda honlapján
meghirdetett csomagok árakból, az egész tartózkodási
időre a szerződés érvényességi ideje alatt.
25%-os kedvezményt 1-4 személy részére a wellness
központba.
25%-os kedvezményt 1-4 személy részére a skipas.
A Hotel Żywiecki egy négycsillagos SPA hotel a hegyekben
van, a Jastrzębica hegy közelében, ahonnan jól látható
Beszkidek és jó időben akár Tátra is. Ez mindössze 8 km-re
Żywiec város történelmi központjától és a Jeziora
Żywieckiego tó tiszta vizetől.
Kiváló elhelyezkedés a hegyekben, diszkréten békés
környezet és gazdag választéka a látnivalóknak és
a kikapcsolódásnak. Ez a szállodai rendkívüli ajánlata.
- medence - jacuzzi - finn szauna - aromaterápiás gőzfürdő
- élmény zuhanyzók - jégcsap
- 3 sípálya változó nehézséggel és különböző hosszal
(850, 1000 és 1150 méter)
- dupla sífelvonó
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25% zniżka na wszystkie zakupione pakiety
pobytowe w recepcji oraz wymienione na
stronie internetowej Hotelu.
25% zniżka dla 1-4 osób od cen do Wellness
25% zniżka dla 1-4 osób od cen karnetów
Hotel Żywiecki to czterogwiazdkowy hotel spa w górach.
Obiekt położony jest w malowniczej miejscowości
Przyłęków, u stóp góry Jastrzębica, z której szczytu
podziwiać można Beskidy, a przy dobrej pogodzie
również Tatr. Wszystko to zaledwie 8 km od centrum
zabytkowego miasta Żywiec i czystych wód Jeziora
Żywieckiego. Doskonała lokalizacja w górach,
dyskretna i zaciszna atmosfera okolicy oraz bogaty
wybór atrakcji i możliwości wypoczynku tworzą
niezwykłą ofertę hotelu.
- basen - jacuzzi - saunę fińską - aromaterapeutyczną
łaźnię parową - prysznice wrażeń - prysznic lodowy
- 3 trasy zjazdowe o różnym stopniu trudności i różnych
długościach (850, 1000 i 1150 metrów)
- podwójny wyciąg orczykowy

