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 Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę naszego obiektu  – 

KKoommpplleekkssuu  HHootteelloowweeggoo  „„OOLLIIMMPPIIAA  LLUUXX””  SSppaa  &&  WWeellllnneessss w Szczyrku. 

  

Doskonała lokalizacja hotelu oddalonego 20 m od całorocznego wyciągu krzesełkowego 

na Skrzyczne w sąsiedztwie z lasem sprawia, iż nasz obiekt stanowi idealne miejsce dla ludzi 

poszukujących ciszy i spoko-

ju, a jednocześnie chcących 

być w centrum atrakcji  

turystycznych miasta 

Szczyrk. Oferujemy dosko-

nałe warunki do organizacji 

konferencji, szkoleń, spotkań 

integracyjnych, wczasów 

rodzinnych oraz indywidual-

nych, a przede wszystkim 

aktywnemu, rodzinnemu 

wypoczynkowi zarówno w 

okresie zimowym jak i let-

nim.  

 

Położenie z dala od zgiełku ulicznego, w bezpośredniej styczności z malowniczą przyro-

dą Beskidu Śląskiego daje idealne warunki do zrelaksowania się i wypoczęcia od uciążliwego, 

miejskiego trybu życia.  

 Obiekt dysponuje 145 miejscami noclegowymi. Nasze pokoje są komfortowo i gustownie 

urządzone. Wszystkie 

pokoje dysponują wła-

snym węzłem higie-

niczno- sanitarnym. W 

pokojach są telefony, 

dostęp do Internetu 

24h, TV SAT, aneks 

kuchenny, sejf oraz 

balkony od strony po-

łudniowej i zachodniej. 
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Dysponujemy dużą 

łówką, w której serwowane są 

domowe  i  regionalne 

wy. Śniadania w formie bufe-

tu, obiado-kolacje, bankiety. 

Posiadamy także kameralną 

sale kominkową. Na życzenie 

gości świadczymy usługę ro-

om-service.  

Do dyspozycji gości 

oddajemy również nowocze-

śnie wyposażoną sale konfe-

rencyjną, mogącą pomieścić do 80 osób. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, możemy przeprowa-

dzić w naszym obiekcie jednocześnie 3 konferencje (spotkania grupowe). 

 Baza rekreacyjna to jeden z najważniejszych atutów naszego hotelu. Gościom oferujemy 

nowoczesny basen kryty-ozonowany, SPA Columba, saunę suchą, parową i infrared. Dysponu-

jemy również bilardem, tenisem stołowym oraz siłownią. Nasi goście mogą korzystać z  

kortów tenisowych i boiska sportowego. Oprócz tego do dyspozycji wczasowiczów  

pozostawiamy: letni taras z leżakami, plac ogniskowy, plac zabaw dla dzieci z huśtawkami, prze-

chowalnie sprzętu sportowego i duży, zamknięty parking (bezpłatny dla gości hotelowych). 

 

 

 

Nowość!!! Od zimy 2008/2009 uru-

chamiamy Centrum Spa & Wellness. W 

naszej ofercie znajdą się zabiegi kosme-

tyczne twarzy oraz całego ciała na bazie 

kosmetyków renomowanych firm. Ofertę 

uzupełnią masaże ręczne na bazie olejków 

„zakątki świata”. Na otwarciu bardzo 

atrakcyjne ceny zabiegów modelujących 

sylwetkę oraz odmładzających i upiększa-

jących.  

 

 

 

 

Przewodnim hasłem, jakie wyznaczyliśmy sobie w naszym Centrum SPA jest dostępność 

oferty dla przeciętnego Kowalskiego.  



 

  

Naszą ofertę jesteśmy w stanie poszerzyć o dodatkowe usługi fakultatywne realizowane 

za pośrednictwem podwykonawców. Istnieje możliwość organizacji wycieczek pieszych, rowe-

rowych, autokarowych, z przewodnikiem górskim ( przykładowo: zamek w Pszczynie, browar w 

Żywcu, baseny termalne na Słowacji, paintball, quady, skutery śnieżne, kapele góralskie, biesia-

dy przy ognisku, kulig itp.). 

 

 

Ceny noclegu wahają w granicach od 80,00 – 140,00 PLN. 
Dzieci do 4 lat gratis. Honorujemy zniżki do 16 roku życia. 

 

 

Więcej informacji o hotelu możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej: 

www.olimpia.szczyrk.pl 
 

 

Naszym gościom gwarantujemy niecodzienne wrażenia. 

Chwile spędzone z nami, są chwilami niezapomnianymi do końca życia. 
 

 
 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Dyrekcja Kompleksu „OLIMPIA LUX” 

 

 

 
 


