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Lokalizacja  
Kompleks SANDRA SPA w Karpaczu położony jest w samym centrum miasta, na powierzchni 3 hektarów, w dolinie Łomnicy  i jej dopływów u 
podnóża Śnieżki. Dogodne warunki terenowe oraz pogodowe powodują, że KARPACZ jest znanym ośrodkiem sportów zimowych, a także 
idealnym punktem wyjściowym wielu szlaków turystycznych dla osób pragnących aktywnie spędzić czas zarówno latem jak i zimą.  
Pokoje  
W Kompleksie Sandra SPA znajduje się 550 miejsc noclegowych, 260 komfortowych pokoi (2,3,4-osobowych, dwupomieszczeniowe Studia oraz 
Apartamenty).  
Sport, rozrywka, usługi  
Na terenie obiektu znajduje się: kawiarnia, pub, kręgielnia, salon gier, 3 nowocześnie wyposażone sale konferencyjne, centrum odnowy 
biologicznej, a w nim m.in.: (sauna fińska, sauna sucha, łaźnia parowa i aromatyczna, grota wodna, grota solna, prysznic doznań, łaźnia błotna, 
sauna „Bania”, łaźnia turecka typu Hamman, łaźnia parowa dla dzieci, gabinety kosmetyczne oferujące zabiegi z użyciem profesjonalnych 
kosmetyków), baza zabiegów rehabilitacyjnych (łącznie około 50 zabiegów), kompleks basenowo – rekreacyjny o łącznej powierzchni lustra 
wody 1000 m2 (pełnowymiarowy basen pływacki 25 m, basen ze sztuczną falą, sztuczna rzeka do aquaaerobiku, 24 osobowy basen do 
hydromasażu, basen z zimną wodą, wanny solankowe, Wodna Dżungla dla dzieci, sztuczna plaża z piaskiem morskim - tylko w sezonie letnim, 4 
zakręcone zjeżdżalnie, basen zewnętrzny z plażą, zewnętrzne jacuzzi - tylko w sezonie letnim), squash, mini golf, ogród zdrojowy, kącik zabaw 
dla dzieci, w okresie polskich wakacji letnich i ferii zimowych programy animacyjne dla naszych najmłodszych Gości, podziemny parking, w 
najbliższej okolicy 2 wyciągi narciarskie. 

CENNIK 2018 

Termin 
Pobyt powyżej 2 dób 
Cena za 1 osobodzień 

Pobyt do 2 dób  
Cena za 1 osobodzień 

02.01 – 25.02.2018* 280 zł 320 zł 

25.02 – 30.03.2018 205 zł 230 zł 

03.04 – 22.06.2018 195 zł 240 zł 

22.06 – 06.07.2018 240 zł 295 zł 

06.07 – 19.08.2018 255 zł 295 zł 

19.08 – 02.09.2018 240 zł 295 zł 

02.09 – 01.10.2018 210 zł 255 zł 

01.10 – 22.12.2018 200 zł 240 zł 

*sezon zimowy 

 

Zniżki od powyższych cen przysługują dla: dzieci do lat 3 nie korzystające ze świadczeń - gratis (nie dotyczy apartamentów),  dzieci od 3 do 10 
lat:  zniżka 15% w sezonie zimowym, zniżka 30% poza sezonem, dzieci od 3 do 12 lat jako „dostawka" - 50% zniżki, osoby powyżej 12 lat jako 
„dostawka" - 30% zniżki. 

Cenę zawiera: nocleg (pokoje wyposażone w łazienkę, TV-Sat, telefon, sejf), wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu, bardzo 
bogaty asortyment potraw), korzystanie z kompleksu basenowego (7 basenów i zjeżdżalnie), sauna „Ruska bania", łaźnia parowa dla dzieci, 
parking zewnętrzny, korzystanie z siłowni/fitness, kącik zabaw dla dzieci, programy animacyjne (w sezonie letnim i zimowym).  

Cena nie zawiera: kompleks łaźni i odnowy biologicznej SPA: sauna fińska, sauna szwedzka, łaźnia parowa, łaźnia aromatyczno – ziołowa, łaźnia 
Hamman, łaźnia solna, grota śnieżna, grota wodna i natrysk doznań, lodospad, caldarium, solarium, zabiegi kosmetyczne na twarze, dłonie, 
stopy i całe ciało, zabiegi rehabilitacyjne (łącznie ok. 50 zabiegów), squash, bilard, pub z 6-torową kręgielnią, kawiarnia, Restauracja, 
wypożyczalnia sprzętu sportowego, fitness, fryzjer, sklep z pamiątkami, MINI GOLF, SPA dla dwojga, opłata klimatyczna (wg Uchwały Rady 
Gminy w Karpaczu), opłata za łóżeczko dziecięce 40,00 zł/ doba, pobyt psa 40,00 zł/ doba, garaż podziemny 40,00 zł/ doba. 

Pakiet kuracyjny 50,00 zł/doba  
 
Doba hotelowa: 16.00 – 10.00 
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