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Szanowni Państwo,
 
Trzymacie Państwo w  rękach przewod-
nik Dolnośląskiej Karty Turystycznej 
– pilotażowego programu oferującego 
jego uczestnikom atrakcyjne promocje 
w ponad 60 miejscach na Dolnym Śląsku. 
Jestem przekonany, że wśród 11 kategorii 
(atrakcje turystyczne, muzea, hotele, ga-
stronomia, kultura, medycyna, spa, sport, 
biura podróży) znajdą Państwo ofertę, 
która przyniesie dużo radości i  satysfak-
cji. A  jednocześnie zachęci do eksplorowania niezwykle różnorodnego 
i atrakcyjnego turystycznie regionu Dolnego Śląska.

Dolny Śląsk to między innymi: 
 
– Karkonosze i związana z nimi turystyka aktywna
– Dolina Baryczy z rezerwatem „Stawy Milickie”
– Szlak Cysterski i turystyka pielgrzymkowa
– Pałace i zamki
– Podziemia i fortyfikacje
– Agroturystyka i ekoturystyka
– Uzdrowiska
– Obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
– Wrocław
 
Program Dolnośląskiej Karty Turystycznej będzie regularnie rozszerzany 
tak, aby oferta obejmowała systematycznie coraz większą liczbę pod-
miotów oraz uczestników.

Pilotażowy program pozwoli czterem tysiącom osób skorzystać z  ra-
batów. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w programie i  mam 
głęboką nadzieję, że będą to dla Państwa niezwykle pozytywne i nieza-
pomniane wrażenia.

Radosław Mołoń
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

WSTĘP
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Dolny Śląsk – kraina położona w  południowo-zachodniej Polsce, na 
niespełna 20 tys. km2 powierzchni, zaliczana jest do najbardziej atrak-
cyjnych jej regionów. Decydują o  tym występujące tu zróżnicowania, 
widoczne w niemal w każdym przejawie życia regionu – od ukształto-
wania terenu i bogactwa przyrody rozpoczynając, na kulturze i gospo-
darce kończąc. 

Dolny Śląsk to rozległe pasma górskie i  malownicze kotliny, poprzeci-
nane rwącymi górskimi strumieniami, których nurty łagodnie szemrzą 
w obszarze nizin. To kraina dzikiej przyrody, obfitująca w wiele unikato-
wych gatunków roślin i zwierząt, ale również pięknych miast, szczycą-
cych się wspaniałymi, wielowiekowymi zabytkami.

Region, obejmujący  Nizinę Śląską, Śląsko-Łużycką, Przedgórze Sudec-
kie i Sudety, od wieków nieodparcie kusi swym pięknem i tajemniczo-
ścią. Obfitujący w żyzne gleby, złoża szlachetnych kruszców, węgla czy 
wyjątkowe bogactwo wód mineralnych, stanowił centrum zaintereso-
wania możnowładców. Najlepiej świadczy o tym jego historia, przesyco-
na zmaganiami wojennymi Czechów, Polaków i Niemców, pragnących 
przejąć nad nim panowanie. W wyniku tak burzliwych dziejów następo-
wało nawarstwianie kultur, przenikanie się napływających tu nowych 
stylów i  tradycji. Nic więc dziwnego, że na tych ziemiach istnieje dziś 
tak wiele przejawów ludzkiej twórczości, zachwycających formą, prze-
pychem i urodą. 

W  niezwykle atrakcyjnych turystycznie Sudetach, obok malowniczych 
Karkonoszy, kryjących w sobie więcej przyrodniczych cudów, niż kilka-
krotnie większe i wyższe Tatry, znajdują się Góry Stołowe z fantastycz-
nymi labiryntami skalnymi i formacjami z piaskowca o najrozmaitszych 
kształtach. Prawdziwym rajem na ziemi dla pasjonatów ornitologii są 
Stawy Milickie i  Przemkowskie, obfitujące w  unikatowe, w większości 
chronione, gatunki ptaków. Każdego bez wątpienia zachwyci półdzika 
przyroda prastarych  Borów Dolnośląskich czy bogactwo krajobrazów 
największych Kotlin – Kłodzkiej i Jeleniogórskiej. Dodajmy do wizerunku 
tych ziem największą w Polsce ilość leczniczych zdrojów, słynących ze 
znakomitych wód i przeważnie łagodnego, ciepłego klimatu, a otrzyma-
my prawdziwą oazę dla łaknących wytchnienia turystów.

O wartości rekreacyjnej Dolnego Śląska opowiedzieć może każdy Dol-
noślązak. Przekona on Państwa o niepowtarzalności tego regionu Pol-
ski; o tym, że jest to Kraina, która orzeźwia  górskim potokiem, urzeka ka-
wiarnianym gwarem miast czy inspiruje wciąż żywą historią. Rok w rok 
skrzyżowanie dawnych szlaków handlowych odwiedzają turyści z całe-
go kraju i zagranicy, by w kilka miesięcy później powrócić i przekazać 
z  rąk do rąk dolnośląskie tajemnice kolejnym poszukiwaczom dobrze 
spędzonego czasu. Dolny Śląsk to zupełnie inny kierunek, łączący Pol-
skę z Europą. To spotkanie odległych emocji i kultur, które nawarstwiały 
i przenikały się tutaj przez stulecia, pozostawiając po sobie dziedzictwo 
wyjątkowych stylów i tradycji o bezcennej wartości historycznej. Na Dol-
nym Śląsku można się wspinać, jeździć konno, pływać, wędrować i od-
dychać świeżym powietrzem.

DOLNY ŚLĄSK
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Organizatorem Programu „DKT” jest Dolnośląska Organizacja Turystycz-
na z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 44.

Program „DKT” jest programem przeznaczonym dla klientów dokonu-
jących zakupów, produktów lub usług w  wyznaczonych punktach na 
terenie  Dolnego Śląska.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika.

1.  Postanowienia Ogólne

1.1 Członek Programu „DKT” uczestniczy w programie osobiście a jego 
członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

1.2 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa człon-
kowskie.

1.3 Prawa związane z  Programem „DKT” nie mogą być sprzedawane, 
przenoszone, zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem 
żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym 
Regulaminie Programu „DKT”.

1.4 Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie 
Uczestnikowi posiadającemu Dolnośląską Kartę Turystyczną własno-
ręcznie, czytelnie podpisaną.

1.5 Karta Rabatowa bez podpisu jest nieważna.

2.  Uczestnictwo w Programie

2.1 Do Programu „DKT” może przystąpić:
– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
–  osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, wyłącznie za zgodą rodzica
 lub opiekuna prawnego.

3. Karta Uczestnika

3.1 Uczestnik, przystępując do programu „DKT” otrzymuje do używa-
nia Kartę wraz z folderem informacyjnym.

3.2 Karta rabatowa umożliwia dokonanie zakupów towarów i  usług 
z upustem, w wybranych placówkach wymienionych w folderze oraz na 
stronie www.dolnyslask.info.pl

4.  Realizacja upustów

4.1 Właściciel danego obiektu ma wyłączne prawo ustalania, które to-
wary lub usługi objęte są Programem „DKT”.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania 
rabatów.
4.3 Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany okazać 
swoją Kartę pracownikowi punktu sprzedaży.

4.4 Realizacja upustu następuje po okazaniu sprzedawcy Karty, przed 
dokonaniem transakcji.

5. Upust Cenowy

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu po-
twierdzającego tożsamość Uczestnika Programu w momencie realizacji 
upustu cenowego w punkcie sprzedaży.

5.2 Organizator może w  dowolnym momencie zmienić lub anulować 
wysokość upustu cenowego przyznanego Uczestnikowi. 

6. Zakończenie Programu „Karta rabatowa”

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia 
Programu „Karta Rabatowa” w każdym momencie.

6.2 W  przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator 
zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakoń-
czeniu działalności „DKT” na stronie www.dolnyslask.info.pl.

7. Zmiany Regulaminu Programu

7.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do 
niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.

8.  Akceptacja Regulaminu

8.1 Niniejszy Regulamin Programu „DKT” będzie uznany za zaakcep-
towany przez Uczestnika z  chwilą pierwszego użycia karty wydanej 
Uczestnikowi.

REGULAMIN PROGRAMU 
„Dolnośląska Karta Turystyczna”
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l MUZEA

l ATRAKCJE TURYSTYCZNE

l BARY •  RESTAURACJE • KAWIARNIE

l ZAMKI • PAŁACE

l HOTELE • PENSJONATY • AGROTURYSTYKA • SPA

l KULTURA

l MEDYCYNA ESTETYCZNA

l BASENY • PARKI WODNE

l OŚRODKI NARCIARSKIE

l OŚRODKI JEŹDZIECKIE

l TURYSTYKA
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37. Hotel Verde Monatana  – Kudowa-Zdrój 59
38. Szkolne Schronisko Młodzieżowe  – Legnica 60
39. Pensjonat pod Dobrym Humorem  – Międzygórze 61
40. Ośrodek Wypoczynkowy Ostoja – Międzylesie 62
41. Pensjonat Olympia  – Przesieka 63
42. Pensjonat Palomino  – Ściegny | Karpacz 64
43. Ślężański Młyn  – Szczepanów | Marcinowice 65
44. Hotel Agat  – Szklarska Poręba 66
45. Hotel Kryształ  – Szklarska Poręba 67
46. Art Hotel  – Wrocław 68
47. Boogie Hostel  – Wrocław 69
48. Boogie Hostel Deluxe – Wrocław 70
49. Cinnamon Hostel  – Wrocław 71
50. Hotel  Podróżnik  – Wrocław 72
51. Hotel  Tumski  – Wrocław 73

 KULTURA

52. Teatr im. C.K. Norwida  – Jelenia Góra 74
53. Filharmonia im. W. Lutosławskiego  – Wrocław 75

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

54. Platinum Dental Clinic – Wrocław 76

 BASENY • PARKI WODNE

55. Basen „Wodny Świat” – Kudowa-Zdrój 78
56. Aquapark Granit   – Strzelin 80

 OŚRODKI NARCIARSKIE

57. Czarna Góra Ośrodek Narciarski   – Stronie Śląskie 82
58. Ski&Sun Ośrodek Narciarski  – Świeradów-Zdrój 84
59. Ośrodek Narciarski Winterpol – Zieleniec 85

 OŚRODKI JEŹDZIECKIE

60. Gospodarstwo Agroturystyczne – Trzebnica  86
 Gozdawa
61. Akademia Jeździecka  – Ząbkowice Śląskie 87

 TURYSTYKA

62. Lido Biuro Podróży – Wrocław 88

LISTA OBIEKTÓW
 MUZEA

1. Muzeum Ceramiki  – Bolesławiec  10
2. Muzeum Papiernictwa  – Duszniki Zdrój 12
3. Muzeum Regionalne w Jaworze  – Jawor 14
4. Muzeum Karkonoskie  – Jelenia Góra 16
5. Muzeum Miejskie – Jelenia Góra 18
 „Dom Gerharta Hauptmana” 
6. Muzeum Sportu i Turystyki  – Karpacz 20
7. Muzeum Gross-Rosen – Rogoźnica 22
8. Muzeum Ślężańskie – Sobótka 24
 im. St. Dunajewskiego

 ATRAKCJE TURYSTYCZNE

9.  Twierdza Kłodzka  – Kłodzko 26
10.  Podziemna Trasa Turystyczna  – Nowa Ruda 27
11.  Huta Julia  – Piechowice | Szklarska Poręba 28
12. Western City  – Ściegny | Karpacz 30
13. Twierdza Srebrna Góra  – Srebrna Góra 32

 BARY •  RESTAURACJE • KAWIARNIE

14. Restauracja Arkadia  – Jelcz-Laskowice 34
15. Cynamonowa Kaffee Klub  – Kłodzko 35
16. Oberża u Hochoła  – Szklarska Poręba 36
17. Miodosytnia  – Wrocław 37
18. Restauracja Belvedere Park  – Wrocław 38
19. Restauracja Wieża Ciśnień  – Wrocław 39

 ZAMKI • PAŁACE

20. Folwark Książęcy (Zamek Kliczków)  – Osiecznica | Bolesławiec 40
21. Pałac Jugowice  – Jugowice 42
22. Pałac Krobielowice  – Kąty Wrocławskie 43

 HOTELE • PENSJONATY • AGROTURYSTYKA • SPA

23. Hotel Protea  – Bolesławiec 44
24. Uzdrowisko Cieplice  – Cieplice | Jelenia Góra 45
25. Dwór Elizy – Długopole Zdrój 46
26. Hotel Europa  – Jelenia Góra 48
27. Hotel Tango  – Jelenia Góra 49
28. Hotel Dziki Potok   – Karpacz 50
29. Hotel Karkonosze – Karpacz 51
30. Nowa-Ski   – Karpacz 52
31. Sandra SPA  – Karpacz 53
32. Hotel Metro  – Kłodzko 54
33. Gospoda Kruszyna  – Kruszyn | Bolesławiec 55
34. Hotel  Kudowa – Kudowa-Zdrój 56
35. Hotel Paria SPA  – Kudowa-Zdrój 57
36. Spa Scaliano  – Kudowa-Zdrój 58
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HOTELE • PENSJONATY • AGROTURYSTYKA • SPA

Hotel Protea ***23

Hotel Protea*** w  Bolesławcu to miejsce inne niż wszystkie. Sprawdź, 
dlaczego!? Komfortowe pokoje i  niepowtarzalne wnętrze 150-letniej 
drewnianej chaty przenoszą naszych gości w świat relaksu i odpoczyn-
ku. Rozpieszczamy naszych gości rodzinną atmosferą i wybornym eko-
logicznym jedzeniem.
  
Hotel wraz z restauracją Chata Myśliwska położony jest w zacisznej spo-
kojnej okolicy, otoczonej wiekowymi dębami. Wszechobecny zapach 
lasu i swojski klimat panujący w 150-letniej drewnianej Chacie Myśliw-
skiej przeniesie Państwa w czasy łowów i pozwoli delektować się pysz-
nym jadłem serwowanym w hotelowej restauracji.

W niebanalny sposób łączymy w sobie nowoczesny komfort z naturalnym, 
bardzo ciepłym i przytulnym wnętrzem. Blask i ciepło, jakie bije w kamien-
nych kominkach apartamentów, sprawia, że w nawet najbardziej pochmur-
ne i smutne dni doskonale będą się Państwo czuli w naszych progach. 

Dla naszych gości przygotowaliśmy 50 miejsc w  pokojach typu Stan-
dard, Superior, Deluxe, Apartament.  Pokoje posiadają: łazienkę (prysz-
nic lub wanna), WC, TV-SAT, telefon, darmowy WiFi.

RABAT 10% – usługi hotelowe, gastronomiczne oraz unikalne 
warsztaty ceramiczne

A  ul. Brzozowa 1e, 59-700 Bolesławiec 
T  +48 75 734 65 60
F +48 75 734 55 60
E hotel@protea.com.pl 
W protea.com.pl, hotelprotea.pl

Uzdrowisko Cieplice24

HOTELE • PENSJONATY • AGROTURYSTYKA • SPA

Cieplice to najstarszy w Polsce, założony w 1281 roku kurort, będący dziś 
uzdrowiskową częścią Jeleniej Góry (woj. dolnośląskie). Wdzięk, zacisz-
ność oraz klimat szacownego uzdrowiska doceniają przybywający tu 
liczni kuracjusze. 
Lecznicze wody termalne
Cieplickie złoża leczniczych wód termalnych jako jedyne w  Polsce 
o  temperaturze dochodzącej do 9ºC, wykorzystywane są w  leczeniu 
schorzeń: narządu ruchu (reumatologia, ortopedia, neurologia, oste-
oporoza), układu moczowego (urologia, nefrologia), okulistyce.
Zabiegi lecznicze
Zakład Przyrodoleczniczy wykonuje 40 rodzajów zabiegów z  zakresu 
wodolecznictwa, peloidoterapii, inhalacji oraz kinezyterapii, światło- 
i  elektrolecznictwa na bazie: leczniczych wód mineralnych i  borowin 
typu wysokiego. 
SPA Uzdrowiskowe „Marysieńka”
Komfortowe gabinety zabiegowe w połaczeniu z cieplickim skarbem – 
leczniczą wodą termalną – zadowolą nawet najbardziej wymagających 
Gości.
Oferujemy pobyty: lecznicze, zdrowotne, SPA, wczasowe, hotelowe, 
świąteczne, noworoczne, turnusy ZUS. 

RABAT 7% – zabiegi SPA z wyłączeniem karnetów

A  ul. P. Ściegiennego 5/7, 58-560 Cieplice | Jelenia Góra 
T  +48 75 755 10 03, 75 755 10 04, 75 755 10 05 
F +48 75 755 25 57 
E kontakt@uzdrowisko-cieplice.pl 
W uzdrowisko-cieplice.pl 
INFOLINIA  801 011 859
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HOTELE • PENSJONATY • AGROTURYSTYKA • SPA

Dwór Elizy25

…W zaciszu natury budzimy piękno…

Hotel SPA Medical Dwór Elizy to nowy hotel, który znajduje się w Długo-
polu Zdroju, malowniczej miejscowości u stóp Gór Bystrzyckich, w cen-
trum Ziemi Kłodzkiej. 

Do dyspozycji naszych gości oddajemy 55 luksusowo urządzonych po-
koi oraz apartamentów. Komfortowe warunki i  wyjątkowo urocza lo-
kalizacja Hotelu sprawią, że pobyt w Dworze Elizy będzie dla Państwa 
niezapomnianym przeżyciem. Aby uatrakcyjnić Państwu wizytę wy-
posażyliśmy Hotel w  szeroką gamę usług: basen, sauny, Centrum Pro-
fesjonalnej Odnowy Biologicznej i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych 
(Centrum SPA, Centrum Kosmetyczne, Centrum Rehabilitacyjne oraz 
Centrum Medycyny Estetycznej), restaurację oferującą wyśmienite po-
trawy kuchni europejskiej oraz kawiarnię, klimatyzowaną salę konferen-
cyjną z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym. 

W ramach nowej podróży po wSPAniałych, naturalnych smakach w SPA, 
Dwór Elizy zaprasza swoich gości na słodką przygodę na bazie miodu 
ekologicznego z pobliskiej pasieki serwując im: „Miodowy Dotyk” – za-
bieg na dłonie, „Słodką Pokusę” – nawilżającą, miodową maseczkę na 
twarz, „Złote Otulanie” – kąpiel mleczno-miodową, „Miodowe Ujędrnia-
nie”  – miodowy masaż antycellulitowy,  „Miodowe Ukojenie” – Ceremo-
nię Wellness – zabieg rewitalizujący oraz  „Miodową Energię” –miodowy 
masaż kręgosłupa wspomagający wydzielanie gruczołów potowych, 

RABAT 25% – nocleg ze śniadaniem (rabat obowiązuje od 
niedzieli do czwartku, nie łączy się z innymi rabatami, nie do-
tyczy ofert specjalnych i pakietów pobytowych)                   
RABAT 15% – nocleg ze śniadaniem (rabat obowiązuje od 
piątku do soboty, nie łączy się z innymi rabatami, nie dotyczy 
ofert specjalnych i pakietów pobytowych)                          
RABAT 10% – zabiegi kosmetyczne i  pielęgnacyjne, ma-
saże relaksacyjno-pielęgnacyjne, zabiegi z kosmetyki este-
tycznej i medycyny estetycznej

A  ul. Zdrojowa 22, 57-520 Długopole Zdrój
T  +48 74 812 08 40
F +48 74 660 79 88
E rezerwacja@dwor-elizy.com  
W dwor-elizy.pl

HOTELE • PENSJONATY • AGROTURYSTYKA • SPA

ułatwiający usuwania przez skórę soli i  szkodliwych substancji. War-
to odwiedzić Dwór Elizy, bo odpowiednio dobrane zabiegi i  rytuały, 
wyśmienita kulinaryka, jak również atmosfera spokoju i  ciszy zapewni 
wszystkim  Państwu  zastrzyk dobrej energii.  
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HOTELE • PENSJONATY • AGROTURYSTYKA • SPA

Hotel Europa ***26

Serdecznie Państwa zapraszamy do Hotelu EUROPA – najstarszego 
obiektu hotelarskiego w mieście zwanym „Perłą Karkonoszy” – Jeleniej 
Górze.
Przestronne, nowocześnie urządzone pokoje w Hotelu EUROPA dosko-
nale harmonizują ze stylowym charakterem obiektu. Jednym z atutów 
naszego Hotelu jest lokalizacja w samym Centrum Jeleniej Góry. Drugi 
atut, wyróżniający nasz Hotel spośród innych w regionie, to przestrzeń 
w pokojach, salach konferencyjnych oraz licznych hollach i korytarzach.
Oferujemy Państwu pokoje 1- i 2-osobowe oraz pokoje – studio z bez-
płatnym Internetem bezprzewodowym i TV SAT. 

Mamy nadzieję, że swoisty klimat zabytkowej kamienicy, gościnność 
i serdeczna, rodzinna atmosfera sprawią, że będziemy mieć zaszczyt go-
ścić Państwa w naszych progach wielokrotnie.

Życzymy Państwu udanego pobytu.

RABAT 10% – noclegi

A  ul. 1 Maja 16/18, 58-500 Jelenia Góra 
T  +48 75 649 55 00
F +48 75 752 44 95
E recepcja@europa-hotel.com.pl  
W europa-hotel.com.pl

Hotel***Tango położony jest w  Jeleniej Górze na trasie do Karpacza.
Nasz hotel oferuje 21 pokoi dwuosobowych i 5 jednoosobowych ( max 
62 miejsca noclegowe), wyposażonych w łazienki, tv, bezpłatny internet. 

W  cenę noclegu wliczone jest obfite śniadanie. Dysponujemy dużym, 
bezpłatnym parkingiem zamykanym na noc. Jest to doskonałe miej-
sce na organizację konferencji, szkoleń oraz uroczystości rodzinnych. 
Hotel przyjazny klientom, którzy lubią małe obiekty i  rodzinną atmos-
ferę. 

Zapraszamy serdecznie. Akceptujemy karty płatnicze. 

RABAT 10% – usługa hotelowa

A  ul. Sudecka 70, Jelenia Góra 
T  +48 75 767 63 03
F +48 75 642 02 56
E kontakt@hoteltango.pl  
W hoteltango.pl

Hotel Tango***27
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Malowniczo położony hotel Dziki Potok*** Prestige SPA (Karpacz) to 
miejsce wyjątkowe, oaza ciszy dla każdego kto z  dala od miejskiego 
zgiełku pragnie zrelaksować się i  wypocząć. Bliskość naturalnego śro-
dowiska oraz wyjątkowy urok Karkonoszy umożliwiają latem piesze wę-
drówki górskimi szlakami, a zimą pobliskie stoki zachęcają do uprawia-
nia sportów zimowych.

Naszym gościom proponujemy wypoczynek w  miłej atmosferze, zna-
komitą kuchnię i  zawsze przystępne ceny. Hotel został wybudowany 
w 2007 roku, a następnie rozbudowany o kolejne atrakcje w 2011 roku. 
Do dyspozycji Gości oddajemy 55 komfortowo wyposażonych pokoi, 
restaurację, basen, sauny, jacuzzi, strefę SPA – NOWOŚĆ kąpiele piwne, 
Hammam, taras słoneczny, ogród zimowy, sale konferencyjne, parking. 

RABAT 10% – usługi noclegowe, gastronomiczne i usługi SPA

A  ul. Myśliwska 22, 58-540 Karpacz
T  +48 75 761 64 78, 609 080 702
T/F +48 75 761 93 58 
E recepcja@dzikipotok.pl  
W dzikipotok.pl  

Hotel Dziki Potok***28

fot. Jacek Gajda, VENTO STUDIO, www.ventostudio.pl 
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Hotel Karkonosze***29

Pięknie położony Hotel Karkonosze*** w Karpaczu, wybudowany w sty-
lu luksusowego górskiego schroniska, doskonale wkomponowany 
w malowniczą dolinkę, z trzech stron otoczony lasem. Już na pierwszy 
rzut oka odnosi się wrażenie harmonii i spokoju, co gwarantuje wspa-
niały wypoczynek, w  tej pięknej górskiej miejscowości. W  kompleksie 
hotelowym znajdują się: dwie restauracje, profesjonalna sala konferen-
cyjna, gabinet SPA, sauna, siłownia, bilard, wypożyczalnia sprzętu nar-
ciarskiego, sztucznie naśnieżany stok narciarski „LODOWIEC” z dwoma 
wyciągami, szkółka narciarska, oraz monitorowany zamykany  parking. 
Hotel „Karkonosze” dysponuje 50 miejscami. Wszystkie pokoje posiada-
ją TV-SAT, radio, telefon, dostęp do internetu (WiFi) oraz łazienki. Hotel 
„Karkonosze” to idealne miejsce dla organizacji konferencji, pobytu 
grup oraz wypoczynku rodzinnego. Jesteśmy przygotowani na realiza-
cję indywidualnych życzeń i potrzeb naszych Gości.
 
Hotel dysponuje wielofunkcyjnymi salami oraz profesjonalną, klimaty-
zowaną salą konferencyjna, co pozwala na zorganizowanie imprez, spo-
tkań, oraz najbardziej ekskluzywnych sympozjów i konferencji nawet do 
250 osób. Istnieje możliwość urządzenia imprez typu incentive dla firm, 
z własnym scenariuszem lub według naszych propozycji.

RABAT 10% – usługi gastronomiczne
RABAT 10% – usługi hotelowe
RABAT 10%  – wyciągi narciarskie na stoku „Lodowiec”

A  ul. Wolna 4, 58-540 Karpacz  
T  +48  75 761 82 77 
E hkarkonosze@gip.com.pl
W hotel-karkonosze.com.pl
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Kompleks Wczasowy Sandra Spa w  Karpaczu stanowi doskonałą bazę 
pobytów rodzinnych, rehabilitacyjnych, dla odnowy i  relaksu – SPA, 
a także konferencyjno – integracyjnych dla firm. 

Do dyspozycji Gości oddajemy 250 komfortowo wyposażonych pokoi, 
centrum odnowy biologicznej, Pub z kręgielnią, restaurację, Aquapark, 
Centrum Rehabilitacji i wiele innych. 

RABAT 10% – nocleg (za wyłaczeniem okresów objętych 
pakietami pobytowymi)
RABAT 20% – wejście na basen (raz dziennie za wyłącze-
niem karnetów)
Rabaty będą udzielane w SANDRA SPA w Karpaczu, ul. Obroń-
ców Pokoju 3.

A  ul. Obrońców Pokoju 3, 58-540 Karpacz
T  +48 75 751 91 51, 75 751 91 52
T/F +48 75 751 91 54 
E  rezerwacja@sandra.karpacz.pl 
W  sandra.karpacz.pl, sandraspa.pl

Sandra Spa Nowa-Ski***

U  podnóża Księżej Góry znajduje się Hotel Nowa-Ski*** stwarzający 
wrażenie baśniowego zamku. Obiekt położony jest nad górskim stru-
mieniem, a z jego okien rozciąga się widok na Śnieżkę. Wszechobecnie 
ogarniająca cisza gwarantuje wspaniały wypoczynek, a szeroka oferta 
SPA daje dodatkowe możliwości relaksu.
Bogata propozycja zabiegów spełni oczekiwania najbardziej wymaga-
jących klientów. Kameralne SPA obejmuje salony: kosmetyczny, biood-
nowy oraz masażu – to nieodparta pokusa pieszczoty dla ciała i ukojenia 
zmysłów. Wszystko to dostępne jest w ciekawych pakietach weekendo-
wych i tygodniowych. 
Goście mogą korzystać z nieodpłatnych atrakcji hotelowych takich jak 
jacuzzi, sauna, solarium, siłownia, sala bilardowa oraz wypożyczalnia 
rowerów górskich. Wiele atrakcji skierowanych jest również do najmłod-
szych mieszkańców hotelu, między innymi pokój dziecięcy, kafejka in-
ternetowa, ogród i plac zabaw.

RABAT 10% – usługi noclegowe, zabiegi kosmetyczne,
zabiegi odnowy biologicznej, masaże
Rabat „Dolnośląskiej Karty Turystycznej” 
•	 nie	sumuje	się	z	promocjami 
•	 nie	sumuje	się	z	innymi	rabatami	możliwymi	do	uzyskania	na	podstawie	innych	kart,	
 systemów i programów rabatowych 
•	 nie	obowiązuje	w	terminach	świątecznych	(Wielkanoc,	Boże	Narodzenie)	i	sylwestrowych 
•	 nie	obowiązuje	w	tzw.	długie	weekendy	(styczniowy,	majowy,	czerwcowy,	sierpniowy,		
 listopadowy) 
•	 dotyczy	jedynie	noclegów	i	zabiegów	kupionych	bezpośrednio	w	hotelu	 
•	 dotyczy	płatności	dokonanej	przez	jej	posiadacza,	gotówką,	przelewem	lub	kartami	
 płatniczymi z wyłączeniem kart i bonów płatniczych Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.

A  ul. Mostowa 9, 58-540 Karpacz  
T  +48  75 754 66 00, 693 893 423
F  +48  75 754 66 10  
E rezerwacja@nowa-ski.pl
W nowa-ski.pl 
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Hotel Metro***32

Trzygwiazdkowy hotel położony w  Kotlinie Kłodzkiej (2 km od cen-
trum miasta Kłodzko, 12 km od Polanicy-Zdroju), przy krajowej trasie  
nr 8 (E-67 Wrocław–Kudowa-Słone–Praga). Malownicze okolice Sude-
tów oraz Kotliny Kłodzkiej zaliczane do najczystszych zakątków Polski, 
sprzyjają aktywnym formom wypoczynku. Baza noclegowa hotelu 
Metro umożliwia realizację wszelkich scenariuszy spędzania wolnego 
czasu. W  pięknie zaaranżowanych wnętrzach hotelu znajduje się jed-
na z najlepszych restauracji w regionie, której menu przygotowywane 
przez znakomitych szefów kuchni zaspokoi potrzeby najbardziej wyma-
gających gości. 

Do dyspozycji Gości: 
– komfortowo urządzone, przestronne pokoje,
– klimatyzowana restauracja,
– drink-bar,
– sauna,
– grota solna,
– gabinet masażu,
– bezpłatny, monitorowany parking. 

RABAT 10% – usługa hotelowa (nocleg)                                                              
RABAT 10% – usługa gastronomiczna

A  Boguszyn 79 b, 57-300 Kłodzko  
T  +48  74 811 92 00
F  +48  74 811 92 10 
E info@hotelmetro.pl
W hotelmetro.pl
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Gospoda Kruszyna w Kruszynie – niezwykłe miejsce, przy zwykłej dro-
dze, miejsce gdzie każdy podróżny lub grupa turystyczna odpoczną 
i  nabiorą sił do dalszej podróży. Tu wśród przepięknych przedmiotów 
w  wygodnych fotelach ogarnia człowieka błogie rozleniwienie i  chęć 
posmakowania – a i jest co posmakować – ujmujemy bowiem tradycyjną 
kuchnią opartą na sprawdzonych przepisach.  

W naszej gospodzie znajdą Państwo komfortowe warunki zarówno do 
wypoczynku jak i rodzinnych lub biznesowych spotkań. Organizujemy 
wesela, chrzciny, komunie, bankiety. Do dyspozycji są 3 sale – biesiadna, 
kominkowa i konferencyjna – przygotowane tak by ugościć 200 osób.  
Gościom lubiącym spotkania na świeżym powietrzu, gospoda gwaran-
tuje dobrą zabawę przy ognisku. Na miejscu jest 12 urokliwych pokoi 
z łazienkami, tv SAT oraz dostępem do internetu. 

Oprócz tego zapewniamy noclegi dla 50 osób i kompleksowo obsługu-
jemy grupy autokarowe. Doskonałe położenie powoduje, że jesteśmy 
idealną bazą wypadową dla gości pragnących zwiedzić malowniczy 
region Bolesławca.

RABAT 5% – konsumpcja, noclegi

A  ul. Świerkowa 2, 59-700 Kruszyn | Bolesławiec
T  +48 75 732 15 70, 695 790 854
E  kruszyna@kruszyna.com.pl
W  kruszyna.com.pl

Gospoda Kruszyna33
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Paria SPA to obiekt z 1937 r. w pełni zmodernizowany w 2011r., posiadający wszyst-
kie wygody służące wypoczywającym. To wyjątkowe miejsce do wypoczynku 
w gronie rodziny i znajomych oraz dla wszystkich tych, którzy pragną ciszy i spo-
koju. Obiekt posiada pokoje wyposażone w eleganckie meble i wygodne łóżka, 
co stwarza komfortowe warunki zarówno do wypoczynku jak i do pracy. Niewąt-
pliwa atrakcją jest zewnętrzna winda panoramiczna, z których można podziwiać 
piękno gór oraz Kudowę-Zdrój. 

W  celu uatrakcyjnienia Państwa wizyty wyposażyliśmy Hotel w  szeroką ofertę 
usług:
– saunę fińską,
– łaźnię parową,
– wypoczywalnię,
– fotel masujący,
– solarium,
– VaCuWell,
– gabinet masażu,
– gabinet kosmetyczny,
– restaurację oferującą pyszne i obfite śniadania,
– bar

Hotel Paria SPA zaprasza na wypoczynek w urokliwym miejscu!

RABAT 7% – pobyt w hotelu

A  ul. Warszawska 3, 57-350 Kudowa-Zdrój
T  +48 723 100 480
T/F  +48 74 866 34 92
E  recepcja@paria-spa.pl
W  paria-spa.pl

Hotel Paria SPA 
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35Hotel Kudowa****

Hotel Kudowa**** to pierwszy w naszym kurorcie czterogwiazdkowy obiekt klasy 
Biznes & SPA. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Gór Sto-
łowych i w pobliżu drogi tranzytowej Wrocław–Praga zapewnia idealne warunki 
do pracy oraz gwarantuje pełen relaks i regeneracja sił. Do Państwa oddajemy 63 
komfortowej pokoje typu superior, apartamenty, standardy oraz pokój przyjazny 
dla osób nie pełnosprawnych. Każdy pokój wyposażony jest w telefon, minibar, 
TV satelitarną, prywatny sejf elektroniczny oraz dostęp do Internetu. Większość 
pokoi posiada balkon z widokiem na góry…
Restauracja Moniuszko, serwuje wybrane specjały kuchni śródziemnomorskiej 
z akcentami kuchni polskiej i regionalnej.  
Bacardi Lobby Bar to idealne miejsce do relaksu i degustacji aromatycznych kaw, 
różnorodnych herbat a także alkoholi, drinków i koktajli z całego świata. 
Mikroklimat Kudowy, cisza i  urzekające krajobrazy odświeżają przepracowane 
umysły, a nowoczesne wyposażenie, klimatyzowane sale konferencyjno-bankie-
towe tworzą idealne środowiska kreatywnej pracy. Sala Kantata, Uwertura, Ko-
lumnowa oraz Moniuszko mogą pomieścić od 25 do 200 osób.
Atrakcyjny program imprez dodatkowych będzie doskonałym uzupełnieniem spo-
tkań integracyjnych i szkoleniowych. Miłośników relaksu zapraszamy do hotelowe-
go SPA, gdzie proponujemy basen z wieloma wodnymi atrakcjami, ożywcze dzia-
łanie łaźni parowej, sauny fińskiej, sauny na podczerwień oraz leczniczym masażu 
w jacuzzi. Uzupełnieniem oferty jest usług rekreacyjnych jest szeroka gama aroma-
tycznych kąpieli i  zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i  ciała na bazie kosmetyków 
firmy BABOR oraz zabiegi o charakterze rehabilitacyjno-fizykoterapeutycznych. 

RABAT 10% – nocleg ze śniadaniem, SPA, karta menu
RABAT 5% – pakiety pobytowe znajdujące się na stronie 
internetowej

A  ul. Buczka 16, 57-350 Kudowa-Zdrój
T  +48  74 866 50 00 
F  +48  74 869 70 10  
E recepcja@hotelkudowa.pl
W hotelkudowa.pl
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Hotel*** Verde Montana położony jest w cichym zakątku Kudowy Zdr. w otulinie Gór 
Stołowych blisko Parku Zdrojowego, ok. 1,5 km od drogi krajowej E-8. Jest idealnym 
miejscem do odpoczynku i nabrania sił. Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy 146  
komfortowo wyposażone pokoje  1- 2-osobowe, apartamenty oraz studia (łącznie po-
nad 400 miejsc noclegowych). Obiekt przystosowany jest do organizacji konferencji, 
szkoleń; posiadamy 8 sal konferencyjnych z których największa pomieści 400 osób.
Goście Hotelu*** Verde Montana mogą zrelaksować się w  pięknym kompleksie 
Wellness & SPA o  powierzchni 1000 m2 z  20 gabinetami odnowy biologicznej 
prowadzonych przez wiodące firmy kosmetyczne. Dodatkowo w obiekcie znajdu-
je się Centrum Medyczne (specjalizujące się w  tematyce schorzeń i  diagnostyki 
koordynacji ruchu we wszystkich płaszczyznach kręgosłupa). Proponujemy jako 
jedyni w Polsce 3 metody leczenia jednocześnie:
– Fizykoterapeutyczną (ultradźwięki, magnetoterapią i inne),
– Funkcjonalną (masaże, hydromasaże i inne),
– Oraz multimedialną terapię mechaniczną (Zebris i Tergumed).
Po ciężkim dniu zapraszamy do skorzystania z basenu,  sauny: suchej i mokrej,  jacuzzi, 
sali fitness. Poza wymienionymi atrakcjami hotelowymi także Kudowa Zdrój ma dla 
Państwa do zaoferowania moc wielu innych atrakcji. Oferujemy także możliwość zor-
ganizowania kongresów, konferencji, zjazdów, szkoleń jak również uroczyste kolacje, 
bankiety, imprezy okolicznościowe, wesela, komunie, przejażdżki bryczkami, karocą, 
saniami, kuligi zimowe, biesiady, ogniska, imprezy w klubie Baracuda, KARAOKE.
Organizujemy wycieczki piesze i autokarowe z przewodnikiem po Ziemi Kłodzkiej 
oraz Kudowie Zdroju, do Pragi, Wiednia, Skalnego Miasta, można także  wynająć 
przewodnika, autokar, busa lub taxi.

RABAT 10% – nocleg ze śniadaniem w hotelu                                                           
RABAT 5% – zabiegi SPA w hotelu

A  ul. 1 Maja 25A, 57-350 Kudowa-Zdrój
T  +48 74 869 77 60, 74 869 77 61, 74 865 53 04
F  +48 74 869 77 72
E  recepcja@verdemontana.pl
W  verdemontana.pl

Hotel*** Verde Montana 
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SPA Scaliano*** 

SPA SCALIANO*** – kompleks usług w sercu Kudowy Zdrój.

Atrakcyjne położenie, kameralna atmosfera, dbałość o  szczegóły oraz miła i  fa-
chowa obsługa to cechy wyróżniające nasz obiekt od innych, lecz to dopiero po-
czątek. Idealne miejsce na wypoczynek rodzinny, romantyczny weekend, relaks 
w SPA czy spotkanie biznesowe.

Nasza pomysłowość oraz szereg udogodnień zaskoczą Ciebie i  Twoich bliskich, 
ponieważ znajdziesz tutaj niemal wszystko co jest potrzebne do udanego wypo-
czynku.

Położenie to bardzo mocna strona Spa Scaliano. Obiekt położony na zboczu 
wzgórza z pieknym widokiem na Górę Parkową, 300 m do centrum uzdrowiska 
oraz miejscowego Aquaparku, 350 m do Parku Zdrojowego. Cicha, willowa okoli-
ca, las (20 m) zapewnią warunki do udanego wypoczynku.

RABAT 15% – usługi noclegowe
RABAT 10% – usługi gastronomiczne, SPA

A  ul. Sikorskiego 6, 57-350 Kudowa-Zdrój
T  +48 74 866 18 67
F  +48 74 866 27 44
E  poczta@scaliano.com.pl
W  scaliano.com.pl

36 37
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Gwarantujemy dobry humor i najwyższy standard w Międzygórzu.Mamy szczę-
ście zaprosić naszych Gości w  to wyjątkowe miejsce. Międzygórze jest górskim 
kurortem, które od dawna swoim urokiem przyciąga wielu miłośników Sudetów 
Wschodnich.

Oferujemy noclegi w przepięknie położonym, nowym obiekcie w Międzygórzu. 
Nocleg w komfortowo wyposażonych pokojach gościnnych z łazienkami oraz TV 
SAT LCD 20–32” i internet.

Organizujemy: 
– uroczyste przyjęcia rodzinne i firmowe,
– bankiety, sympozja,
– off road jeepami,
– wycieczki w góry, kuligi.

Oferujemy: 
– wczasy odchudzające,
– konsultacja z doświadczonym stylistą-wizażystą,
– przejażdżki quadem,
– paintball,
– zorbing,
– wypożyczalnia skuterów, rowery oraz nordic walking – GRATIS,
– wypiek chleba w 19 wiecznym piecu.

RABAT 10% – usługi hotelarskie

A  ul. Wojska Polskiego 21A, 57-350 Międzygórze
T  +48 74 813 52 42
E  miedzygorze@op.pl
W  pensjonatdobryhumor.pl

Pensjonat Pod Dobrym Humorem
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Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy zapewnia dzieciom i młodzieży 
udział w procesie edukacji poprzez organizację:
– Wycieczek krajoznawczo-turystycznych, historycznych i tematycznych,
– Konkursów turystyczno-krajoznawczych,
– Działań na rzecz ochrony przyrody,
– Obsługi młodzieżowego ruchu turystycznego.

Oferujemy tanie noclegi w pokojach 2-, 3- i wieloosobowych oraz wynajem sal na 
imprezy okolicznościowe, narady, szkolenia, kursy itp.

Do dyspozycji Gości:
– 55 miejsc w 11 pokojach o standardzie turystycznym,
– sala widowiskowa na ok. 180 osób,
– sala konferencyjna na ok. 60 osób,
– świetlica na ok. 30 osób,
– patio,
– kuchnia wyposażona w sprzęt i naczynia stołowe,
– sprzęt nagłaśniający, rzutnik, ekran, telewizory, sprzęt CD, magnetowid, tablice,
– miejsce do przechowywania sprzętu turystycznego,
– parking dla samochodów osobowych,
– łazienki z natryskami,
– dla grup zorganizowanych na zamówienie: śniadania, obiady, kolacje,
– Punkt Informacji Turystycznej,
– organizujemy wycieczki z przewodnikiem po Legnicy i okolicach.

RABAT 10% – usługi noclegowe

A  ul. Jordana 17, 59-220 Legnica
T  +48 76 862 54 12
F  +48 76 723 33 27 
E  recepcjassm@legnica.eu
W  ssm.legnica.eu 

38 39
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Ośrodek Wypoczynkowy Ostoja

Ośrodek jest położony na wysokości 860 m n.p.m w prawdziwym skarbcu 
dzikiej przyrody, w  masywie Śnieżnika – Sudeckich Bieszczadach. Prze-
piękne widoki na Kotlinę Kłodzką, a w pogodne dni na pasmo Karkonoszy.  
W zasięgu spaceru źródła Nysy Kłodzkiej, Trójmorski Wierch – ewenement 
europejski, Śnieżnik 1425 m n.p.m. (ok. 2,5 godz. 1425 m n.p.m.) Znajdzie-
cie u nas spokój, czyste górskie powietrze, zdrową, źródlaną wodę z wła-
snego ujęcia, szum górskiego strumienia, lasy bogate w runo leśne oraz 
niespotykaną zwierzynę. Szczególnie polecaną przez nas formą zwiedza-
nia okolicy są wycieczki konne, gdzie pod okiem instruktora-przewodnika 
możecie przemierzać scieżki i  szlaki Śnieżnickiego Parku Krajobrazowe-
go. Posiadamy boisko do koszykówki, piłki nożnej, stoły do tenisa, billard. 
Jedną z form spędzania wolnego czasu jest dyskoteka. Gdy pogoda nie 
dopisuje, wolny czas lub wieczór można spędzić w  miłej i  nastrojowej 
atmosferze naszego baru kominkowego. Do dyspozycji gości ośrodek 
oferuje 40 miejsc noclegowych. Posiadamy wypożyczalnię rowerów gór-
skich. Możliwość strzelania z  łuku i  wiatrówki do tarczy. Kuligi, ogniska, 
kuchnia polowa. Quady – wypożyczalnia Black Diamond Powerboard po 
raz pierwszy w Polsce ! Tylko w Jodłowie.

RABAT 10% – usługi hotelarskie

A  Jodłów 30, 57-530 Międzylesie
T  +48 74 813 69 55, 502 252 221, 697 985 191
E  ostojahorn@vp.pl
W  jodlow.hg.pl

40 41

RABAT 10% – nocleg ze śniadniem
RABAT 10% – masaże                                                                                             
RABAT 5% – wszystkie napoje dostępne w barze 

A  ul. Karkonoska 1, 58-563 Przesieka
T  +48 75 742 89 75
F  +48 75 767 72 60
E  kontakt@pensjonatolympia.pl 
W  pensjonatolympia.pl

Pensjonat Olympia***    

Jest to komfortowy pensjonat dla Gości o wysokich wymaganiach; dyspo-
nuje łącznie 13 pokojami. Miły personel hotelowy oferuje Państwu room 
service i budzenie Do dyspozycji Gości jest bezpłatny ogrodzony hotelo-
wy parking, jak również duży teren zielony z miejscem na grilla i ognisko. 
Dostęp do Internetu jest możliwy w pokojach, jak i w ogólnie dostępnej 
części hotelu (WLAN). W łazience znajduje się oczywiście suszarka do wło-
sów. Pokoje z  balkonami są wyposażone w  telewizję kablową i  telefon. 
W whirlpool’u możesz się odprężyć i zapomnieć o stresie. 
Oprócz sauny hotel oferuje także szeroki wybór masaży. Istnieje możli-
wość wypożyczenia łóżeczka dziecięcego oraz kijów do Nordic Walking.
Skorzystaj z rowerów wypożyczanych w hotelu, by lepiej poznać okolicę! 
Kawiarnia / bistro zaprasza na drobne przekąski. 
Rozkoszuj się kolacją w hotelowej restauracji, a potem spotkaj się z innymi 
gośćmi hotelu w barze.
 



64 65

HOTELE • PENSJONATY • AGROTURYSTYKA • SPA

Pensjonat Palomino
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Pensjonat Palomino jest położony 
w  przepięknej, spokojnej okolicy, 
u podnóży Śnieżki przy miastecz-
ku kowbojskim Western City. Po-
koje o  wysokim standardzie są 
doskonale wyposażone. W  każ-
dym znajduje się łazienka, toaleta, 
TV sat, radio. W  pensjonacie jest 
sauna, grill, mamy plac zabaw dla 
dzieci, parking, Internet, restaura-
cja z pyszną domową kuchnią.

RABAT 10% – noclegi

A  Ściegny, 58-540 Karpacz
T  +48 75 761 95 60 
E palomino@western.com.pl
W palomino.com.pl

42 43

RABAT 5% – noclegi                                                                                                 
RABAT 5% – usługi gastronomiczne

A  Szczepanów 30, 58-124 Marcinowice
T/F  +48 74 850 77 09
E  kontakt@slezanskimlyn.wroc.pl
W  slezanskimlyn.wroc.pl

Ślężański Młyn

Ślężański Młyn to restauracja i hotel w młynie wodnym z połowy XIX 
wieku położone w cichym zakątku otoczonym łąkami i lasem. Równo-
cześnie obiekt leży zaledwie 800 m od trasy Wrocław-Świdnica, 35 km 
od stolicy Dolnego Śląska, w pobliżu Masywu Ślęży. Dodatkową atrakcję 
stanowi znajdująca się na miejscu stajnia koni.
Restauracja czynna przez cały rok serwuje dania kuchni polskiej. W lecie 
szczególnie zapraszamy do organizowania grillowania w naszym ogro-
dzie przy stawie. Hotel posiada 35 miejsc noclegowych w 18 wygodnych 
i jasnych pokojach. Od ponad 10 lat organizujemy niepowtarzalne przy-
jęcia weselne, kameralne spotkania rodzinne, szkolenia i wszelkie spo-
tkania biznesowe itp.
Zapraszamy do odwiedzenia Ślężańskiego Młyna, relaksu na łonie natu-
ry i korzystania z bliskości dolnośląskich zabytków!
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Hotel Agat***
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Hotel Agat to wyjątkowy obiekt, w którym będą Państwo mogli korzy-
stać z  nowoczesnych udogodnień na terenie przepięknego, utrzyma-
nego w średniowiecznym stylu budynku. W kamienno-drewnianej piw-
nicy tego wyjątkowego hotelu serwowane są dania tradycyjnej kuchni 
polskiej.
Pokoje są przytulne, ciepłe i komfortowe. Śniadanie w formie bufetu jest 
wliczone w cenę pokoju. W pomieszczeniach ogólnodostępnych moż-
na korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu. 
W  hotelu mogą Państwo odprężyć się w  trakcie zabiegów relaksacyj-
nych i zabiegów kosmetycznych, które są dostępne w centrum odnowy 
z sauną. Na miejscu oferowany jest szeroki wybór masaży oraz zabiegów 
na ciało i twarz.
Stoki Szrenicy, na których można uprawiać narciarstwo i snowboarding 
oraz narciarstwo biegowe, są doskonałym miejscem na aktywny wypo-
czynek. W  trakcie górskich i  rowerowych wycieczek można podziwiać 
przepiękne krajobrazy okolicy.

RABAT 10% – noclegi

A  ul. 1 Maja 11, 58-580 Szklarska Poręba 
T/F  +48 75 717 34 30
E recepcja@hotel-agat.pl
W hotel-agat.pl   

44 45

A  ul. 1 Maja 19, 58-580 Szklarska Poręba
T  +48 75 730 36 50, 75 717 49 30
F  +48 75 730 36 57
E  recepcja@hotelkrysztal.pl 
W  hotelkrysztal.pl

Hotel Kryształ****

Czterogwiazdkowy hotel Kryształ Conference & Spa usytuowany jest 
w Szklarskiej Porębie, w odległości 600 metrów od wyciągu krzesełko-
wego na Szrenicę. Oferuje on jasne pokoje z klimatyzacją i telewizorem 
LCD z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej.
Każdy pokój w  hotelu Kryształ wyposażony jest w  eleganckie meble, 
minibar oraz sejf i zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu. Wszystkie 
pokoje dysponują szlafrokiem i kapciami, a niektóre również balkonem. 
Hotel Kryształ Conference & Spa oferuje przechowalnię sprzętu narciar-
skiego z suszarką do butów i przechowalnię rowerów. Śniadanie w for-
mie bufetu serwowane jest codziennie w  hotelowej restauracji, która 
oferuje dania kuchni europejskiej i polskiej. Goście mogą także zrelakso-
wać się przy drinku w pubie lub przy filiżance kawy w kawiarni.
Hotelowe spa i centrum odnowy biologicznej oferuje kryty basen, wannę 
z hydromasażem oraz masaże. Wieczorem można zagrać w kręgle lub bilard.

RABAT 10% – noclegi, wstęp do strefy Wellness & SPA, 
bowling w Hotelu, desery w kawiarni, dania w restauracji
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RABAT 10% – zniżki na usługi noclegowe (od ceny dnia) 
RABAT 10% – zniżki na usługi gastronomiczne w Art Re-
stauracji i Kawiarni (zniżka nie dotyczy papierosów)

Hotel:
A  ul. Kiełbaśnicza 20 , 50-110 Wrocław
T  +48 71 787 71 00
F  +48 71 342 39 29
E  rezerwacja@arthotel.pl
W  arthotel.pl

Restauracja:
T  +48 71 787 71 02
E  bankiety@arthotel.pl

Art Hotel****

Hotel położony nieopodal Rynku Starego Miasta posiada artystyczny wystrój 
zabytkowych wnętrz.Wrestauracji menu „Dawny Smak Wrocławia”. Codzien-
nie śniadanie w formie bufetu, z bogatym menu, wypiekami z własnej cukier-
ni, ekologicznymi produktami i regionalnymi przysmakami z Dolnego Śląska.
Art Restauracja i Kawiarnia
Restauracja w XVI-wiecznej kamienicy, w której magicznym miejscem jest 
Sala Ogrodowa z  dużą ilością zieleni i  „Studnią Szczęścia”. W  menu kulty-
wowany „Dawny Smak Wrocławia”. Śniadania w formie bufetu z bogatym 
menu, wypiekami z własnej cukierni, ekologicznymi produktami i regional-
nymi przysmakami z Dolnego Śląska.

Boogie Hostel
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Boogie Hostel to jeden z  naj-
lepszych tej klasy obiektów 
noclegowych we Wrocławiu, 
który swą działalność rozpo-
czął  w marcu 2008 roku. 

Dzięki opinii naszych Gości od 
maja 2008 roku Boogie Hostel 
znajduje się w  czołówce pod 
względem najlepiej ocenia-
nych hosteli we Wrocławiu, 
a  od czerwca 2008 roku nie-
przerwanie posiada status 
„Top Rated” w  największym 
na świecie portalu rezerwacyj-
nym „hostelworld” pośredni-
czącym w dokonywaniu rezer-
wacji. Dodatkowo w  sierpniu 
2008 roku Boogie hostel otrzy-
mał główną nagrodę w drugim 
co do wielkości portalu rezer-
wacyjnym ”hostelbookers”  za 
najlepszy charakter i  klimat 
wśród wrocławskich hosteli.

Boogie Hostel Wrocław zloka-
lizowany jest w  samym centrum Wrocławia, zaledwie 5min. pieszo od 
Rynku, w pięknej zabytkowej XVIII wiecznej kamienicy, u zbiegu ul. Ru-
skiej i ul. Św. Mikołaja. 

Oferujemy Państwu tanie noclegi w  komfortowych warunkach w  sa-
mym centrum Wrocławia. Do Państwa dyspozycji oddajemy 21 prze-
stronnych i  niezwykle przytulnych pokoi zarówno prywatnych 1-os, 
2-os, 3-os, 4-os jak i wieloosobowe 8-os i 10-os.

RABAT 10% – noclegi 
RABAT 15% – na przewóz osób pojazdami elektrycznymi 
Best City Tours 
RABAT 5% – Boogie Pub

46 47

A  ul. Ruska 35, 50-079 Wrocław 
T  +48 71 342 44 72, 691 350 265
F  +48 71 342 44 72
E hostel@boogiehostel.com
W boogiehostel.pl  
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Boogie Hostel Deluxe

Boogie Hostel Deluxe to jeden najnowszych tej klasy obiekt noclegowy 
we Wrocławiu. Nasz hostel zlokalizowany jest w  samym centrum Wrocła-
wia zaledwie 100 metrów od Rynku w przepięknej zabytkowej kamienicy 
przy ulicy Białoskórniczej 6. W  pobliżu znajdują się najważniejsze zabyt-
ki Wrocławia takie jak: Ratusz, Ostrów Tumski, Uniwersytet Wrocławski  
z reprezentacyjną Aula Leopoldina, Ossolineum, Hala Targowa, Panorama 
Racławicka czy Kościół Św. Elżbiety z piękną wieżą widokową. Sąsiedztwo 
licznych restauracji, kafejek pubów i dyskotek sprawia, iż każdy z naszych 
Gości znajdzie coś dla siebie.
Boogie Hostel Deluxe stworzyliśmy głównie dla par, małżeństw, grup przy-
jaciół oraz klientów biznesowych ceniących komfort i elegancję za rozsądna 
cenę. W tym celu do dyspozycji Gości oddajemy 12 przytulnych i kameral-
nych pokoi. Każdy z nich posiada prywatną łazienkę, bezpłatny dostęp do 
Internetu oraz telewizję satelitarną.
Ponadto do dyspozycji naszych Gości udostępniliśmy saunę oraz pokój 
wypoczynkowy, który wyposażony jest w kącik czytelniczy z możliwością 
wymiany książek, telewizję satelitarną, stanowisko komputerowe oraz mini 
aneks kuchenny. Naszym głównym celem jest satysfakcja i  zadowolenie 
Klienta, dlatego przez całą dobę możecie Państwo skorzystać z porad i po-
mocy miłej i kompetentnej obsługi. 

RABAT 10% – noclegi 
RABAT 15% – na przewóz osób pojazdami elektrycznymi 
Best City Tours 

Cinnamon Hostel
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Cinnamon Hostel znajduje się w  samym centrum miasta, zaledwie                 
2 minuty na piechotę od rynku. Oferujemy noclegi zarówno w  poko-
jach wieloosobowych jak i  prywatnych. Przyjmujemy zorganizowane 
grupy jak i osoby podróżujące służbowo. Oferujemy międzynarodową 
atmosferę, pomagamy w odkrywaniu ciekawych miejsc we Wrocławiu. 
U nas zawsze pachnie cynamonem. Pokoje są urządzone nowocześnie 
i domowo.

Hostel oferuje: trzy pokoje dwuosobowe, trzy pokoje czteroosobowe, 
dwa sześcioosobowe, jeden ośmioosobowy, jeden dwunastoosobo-
wy. W cenę noclegu jest wliczone śniadanie oraz dostęp do internetu. 
Łazienki są ogólnie dostępne. Pomagamy w  wyborze odpowiedniego 
miejsca na obiad jak i w wieczornych wyjściach na miasto.

Oferujemy wycieczki po okolicach jak i po samym Wrocławiu. Nasi go-
ście dostają darmowe materiały promocyjne po mieście. U nas poczu-
jesz się jak w domu poza domem. Serdecznie zapraszamy!

RABAT 10% – noclegi

A  ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-077 Wrocław 
T/F  +48 71 344 58 58
E wroclaw@cinnamonhostel.com
W cinnamonhostel.com

48 49

A  ul. Białoskórnicza 6, 50-134 Wrocław 
T  +48 71 342 11 60, 605 071 010
F  +48 71 342 11 60
E wroclaw@boogiehostel.com
W boogiehostel.pl 
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Hotel Podróżnik

Hotel Podróżnik położony jest w  budynku dworca PKS w  samym cen-
trum miasta. Odlegołość od lotniska – 6 km, do dworca kolejowego – 
100 m. W pobliżu hotelu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej 
a przed frontem hotelu znajduje się postój dla taksówek. Bezpieczeń-
stwo i wygodę gości gwarantuje: parking i skrytka depezytowa.

Na terenie hotelu znajduje się mini barek 24h. Hotel Podróżnik posia-
da 1 salę konferencyjną klimatyzowaną, zdolną pomieścić 60 os. w uła-
dzie kinowym, 30 os. w układzie konferencyjnym. Hotel posiada łącznie                
23 pokoi (50-os.). W każdym pokoju znajduje się: TV, radio, łazienka. 

Hotel akceptuje pobyt zwierząt. Dla grup tyrystycznych dysponujemy 
30 miejscami w  cenie 58 zł od osoby. Opłaty za noclegi przyjmujemy 
również w walucie euro i dolar.

RABAT 10% – noclegi

A  ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław  
T/F  +48 71 373 28 45      
E styrna.pilch@neostrada.pl
W podroznik.emeteor.pl

Hotel Tumski***
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Mamy przyjemność przedstawić Państwu przytulny i kameralny hotel, 
usytuowany w  najstarszej i  najpiękniejszej części Wrocławia, Ostrowie 
Tumskim, kilkaset metrów od ścisłego centrum. Z  dumą podkreślamy 
zabytkowy charakter Hotelu Tumskiego. Od początku istnienia urzeka-
my naszych gości kameralną atmosferą, przytulnie i komfortowo wypo-
sażonymi pokojami oraz profesjonalną obsługą. 
W obiekcie stworzono komfortowe warunki zarówno do pracy, jak i do 
odpoczynku. Zabytkowe sale konferencyjne: Czarna i Kominkowa przy-
gotowane  są do organizowania różnego typu konferencji, szkoleń, spo-
tkań, bankietów i przyjęć. Gościom indywidualnym oferujemy rodzinną 
atmosferę i  bogatą ofertę wypoczynkową: pakiety świąteczne, sylwe-
strowe, oferty specjalne na długie weekendy. 
Na parterze Hotelu Tumskiego znajduje się również nastrojowa restau-
racja z kameralnym drink barem – Karczma Młyńska. Aranżując wnętrza 
Karczmy staraliśmy się oddać niepowtarzalną atmosferę staropolskiej 
gospody. Szef kuchni poleca specjały kuchni staropolskiej i międzynaro-
dowej oraz wyśmienite desery. Letni taras oraz Barka Tumska nad Odrą 
sprzyja spotkaniom zarówno mieszkańców Wrocławia jak i turystów.

RABAT 10% – zakwaterowanie w Hotelu Tumskim dla posiadacza karty z 1 os. tow. 
(rabat nie łączy się z innymi promocjami, dotyczy tylko cen „z lady”)                                   
RABAT 10% – zakwaterowanie w Młodzieżowym Schronisku „Na Wyspie” dla posiadacza 
karty z 1 os. tow. (rabat nie łączy się z innymi promocjami, dotyczy tylko cen „z lady”)                                                                                       
RABAT 10% – usługi gastronomiczne w  Karczmie Młyńskiej dla posiadacza karty   
z 1 os. tow. (rabat nie łączy się z innymi promocjami, dotyczy tylko cen „z karty menu”) 
RABAT 10% – usługi gastronomiczne na Barce Tumskiej dla posiadacza karty wraz 
z 1 os. tow. (rabat nie łączy się z innymi promocjami, dotyczy tylko cen „z karty menu”) 

A  ul. Wyspa Słodowa 10, 50-266 Wrocław  
T  +48 71 322 60 88/99, 606 716 420
F  +48 71 322 61 13
E hotel@hotel-tumski.com.pl 
W hotel-tumski.com.pl
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