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HOTEL *** SKALNY 
Odkryj hotel w samym sercu Zakopanego 



Hotel***Skalny to jedyny w swoim 
rodzaju hotel, w którym każdy odnajdzie 
swoją ulubioną formę wypoczynku. 
  
Blisko natury, dla aktywnych  
i w atrakcyjnej cenie. 
 
Kameralny hotel położony w 
malowniczej części Zakopanego . 
Zlokalizowany z dala od głównych 
szlaków komunikacyjnych, w pobliżu 
Tatrzańskiego Parku Narodowego.  
 
 

DLACZEGO 
HOTEL***SKALNY? 



 
 

NASZE POKOJE 
Możemy zapewnić zakwaterowanie dla 90 osób 
5 apartamentów 
6 pokoi 3 – osobowych 
6 pokoi 2 – osobowych z dostawką 
16 pokoi 2 – osobowych 
8 pokoi 1 – osobowych 
 
Komfortowo wyposażone i przestronne wnętrza 
sprawiają, że nasi Goście czują się tu wyjątkowo 
każdego dnia pobytu. Aranżując pokoje i apartamenty 
Hotelu Skalny w Zakopanem zadbaliśmy o zachowanie 
poczucia przytulności, tak ważnego przy noclegach 
poza domem. Naszym celem było, aby Państwo poczuli 
się swobodnie, nie jak domownicy, ale jak długo 
wyczekiwani Goście.  
 
 
 



 
 

Konferencje i szkolenia odbywają się w klimatyzowanej sali 
konferencyjnej lub w salach spotkań biznesowych. 
Sala konferencyjna ma powierzchnię 120 m2 i może 
pomieścić do 120 osób, można ją podzielić na 2 mniejsze 
odpowiednio dla 70 i 20 osób.  
Sale spotkań biznesowych mogą pomieścić do 15 osób. 
 
 

 

 

 

Wyposażenie konferencyjne: nagłośnienie, mikrofony, 
klimatyzacja, projektor multimedialny, ekran, flipchart, sprzęt 
audio-video, WiFi 
  

  

 
 

KONFERENCJE 
 



 
 

RESTAURACJA I LOBBY BAR  
 
Restauracja jest w stanie pomieścić jednocześnie 

około 80 osób. Wnętrza utrzymane są w ciepłej 

kolorystyce, nawiązują do regionalnej sztuki i folkloru. 

Zadbaliśmy także o wygodę naszych Gości, 

wyposażając wnętrza w komfortowe siedziska i stoły.  

Ulokowany przy holu recepcyjnym bar, zapewnia miłą 

oraz profesjonalną obsługę nawet do późnych godzin 

nocnych. Urządzony w ciekawym, klubowym klimacie 

zapewnia doskonałą atmosferę do wieczornych 

spotkań towarzyskich, rozmów i dysput. Nasi barmani 

to wykwalifikowani specjaliści, którzy wyczarują dla 

Państwa drinki pobudzające kubki smakowe. 

 

 



 
 

REKREACJA I URODA 
Dla miłośników aktywnego wypoczynku, dla nietolerujących 
nudy, dla stawiających na najwyższe standardy… dla 
wszystkich Gości, którzy nas odwiedzają proponujemy 
naprawdę interesujące atrakcje. Podarujemy każdemu coś 
dla ciała i coś dla ducha. 
 
Na terenie kompleksu znajdują się: 

• gabinety zabiegowe* 
• basen 
• jacuzzi 
• sauny (fińska, parowa oraz na podczerwień (IR)) 
• solarium* 
• sala bilardowa* 

 
*opcja dodatkowo płatna 

 



PROGRAM HOTELSCLUB 
dołącz do programu i zdobywaj i wyjątkowe prezenty! 

 

 

 

 

Czym jest HOTELS CLUB? 

Hotels Club to program pełen korzyści. Stworzony dla 
klientów Grand Hotelu Stamary oraz Hotelu Skalny. 
Każdy uczestnik programu znajdzie tutaj coś dla siebie. 
Wystarczy się zarejestrować aby mieć możliwość 
dostępu do przywilejów tj. 
Wyjątkowe promocje 
Atrakcyjne rabaty na zakwaterowanie, w hotelowym 
SPA czy restauracji 
Dedykowane oferty specjalne 



OD LAT PARTNER  
HEJ FEST 
Wakacyjne koncerty na Gubałówce to już tradycja. 
Hotel***Skalny od początku jest partnerem 
festiwalu. A największe gwiazdy polskiej muzyki  
zawsze gościmy w naszym hotelu.  
 



HOTEL***SKALNY 

PARDAŁÓWKA 3B 

35-500 ZAKOPANE 

POLSKA 

+ 48 18 20 

 19 100 

skalny@skalny.com.pl 

www.skalny.com.pl 

DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ 


