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O HOTELU

     W malowniczej dzielnicy Cyrhla znajduje się najwyżej 
położony w Zakopanem HOTEL TATRA. Budynek 
wznosi się na wysokości 1080 metrów n.p.m. i sąsiaduje 
z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Taka lokalizacja 
gwarantuje zapierające dech w piersiach widoki na gór-
skie szczyty Tatr polskich i słowackich, jak również na 
leżące w dolinie Zakopane. 
     HOTEL TATRA to obiekt trzygwiazdkowy, oddany 
do użytku wiosną 2014r. Jego bryła łączy w sobie archi-
tektonicznie nowoczesność z elementami specyficznymi 
dla stylu podhalańskiego. Dzięki takiemu eklektycz-
nemu podejściu, nasi goście mogą liczyć na pełen kom-
fort przyprawiony zakopiańskim charakterem.



Oferta:
W HOTELU TATRA oferujemy nie tylko elegancko 
urządzone pokoje, ale również rozmaite atrakcje. Do 
Państwa dyspozycji jest: basen z hydromasażem i jacuzzi, 
brodzik dla dzieci, sauna parowa i fińska, centrum 
odnowy SPA, mini siłownia, solarium, kręgielnia, stół 
bilardowy. Dzięki temu będą mogli Państwo połączyć 
swój pobyt z dobrą zabawą i relaksem.
Zapraszamy także do naszej restauracji, której menu 
zaspokoi potrzeby wszystkich koneserów dobrego 
smaku. Do dyspozycji gości jest również kameralny mini 
bar, w którym można zakosztować wyśmienitych drin-
ków i miło spędzić czas.

Dla najmłodszych przygotowaliśmy kącik zabaw, pełen 
zabawek i gier planszowych. Dzięki temu Państwa pocie-
chy nie będą się u nas nudzić.
HOTEL TATRA dysponuje również w pełni wyposa-
żoną, elegancką salą konferencyjną, która może pomie-
ścić nawet 250 osób. Organizujemy w niej zarówno 
imprezy klientów indywidualnych (wesela, komunie, 
chrzciny), jak i biznesowych. 
Przy obiekcie znajduje się bezpłatny, monitorowany 
parking. 
W całym hotelu działa również bezprzewodowy Internet.

W HOTELU TATRA dokładamy wszelkich starań, by 
świadczone przez nas usługi stały na najwyższym pozio-
mie. Chętnie służymy Państwu wszelką pomocą i zro-
bimy wszystko, by uprzyjemnić Państwu pobyt.

Jesteśmy przekonani, że HOTEL TATRA  spełni 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
klientów.



Komfortowe pokoje

POKOJE



HOTEL TATRA dysponuje łącznie 237 miejscami 
noclegowymi (wraz z dostawkami) w 99 pokojach. 
6 z nich to pokoje 1-osobowe, 49 pokoi jest przezna-
czonych dla 2 osób, 43 są wyposażonych w dodatkową 
dostawkę w formie rozkładanej sofy, 1 pokój posiada 2 
dostawki i może pełnić funkcję apartamentu rodzinnego.
Zadbaliśmy o to, by goście HOTELU TATRA mogli 
wypoczywać w komfortowych, elegancko urządzonych 
i przestronnych wnętrzach. Wykańczając je, użyliśmy 
ciepłej kolorystyki (bordo, miody i brązy), co stworzyło 
niezwykle przyjazny klimat. Również łazienki utrzy-
mane są w stonowanej, piaskowej tonacji. Wystroju wnę-
trza dopełniają przepiękne fotografie przedstawiające  
tatrzańskie pejzaże. 
Nasze pokoje podzieliśmy na kategorie typu:
- Standard – 2- osobowe bez balkonu, o pow. 19 m2

- Comfort – 2- osobowe z balkonem, o pow. 39 m2

Jesteśmy pewni, że oferowane przez nas wnętrza 
zapewnią Państwu doskonały wypoczynek w kame-
ralnej atmosferze.



Restauracja
Strefa dobrego smaku

RESTAURACJA I  BAR



Trudno wyobrazić sobie dobry wypoczynek bez pysznego 
i zdrowego jedzenia. Dlatego w HOTELU TATRA 
szczególnie dopieszczamy podniebienia  naszych gości. 
Szefowie kuchni dbają o to, by serwowane przez nich 
w formie bufetu śniadania, oraz obiadokolacje stanowiły 
zbilansowane posiłki przyrządzane z najlepszych i naj-
świeższych produktów.
Prócz tego, na parterze hotelu działa restauracja, w któ-
rej mogą Państwo zamówić dania ze starannie ułożonego 
menu.  Można w nim znaleźć zarówno potrawy o lokal-
nej proweniencji, takie jak grillowany oscypek podany 
z boczkiem, cebulą i żurawiną, czy pyszny pstrąg pie-
czony z ziołowymi ziemniakami podany z warzywami 
na parze, jak również dania wykwintne i wyrafinowane, 
jak chociażby sarna z polentą i sosem piernikowo-jago-
dowym. 
Przygotowaliśmy także propozycje dań szczególnie 
popularnych wśród najmłodszych.
Z kolei nasz cukiernik troszczy się o to, by Państwa pod-
niebienia uraczyć niezapomnianymi słodkościami.
Przyjemność, wynikającą ze spożywania posiłków, spotę-
gują wspaniałe widoki rozpościerające się z okien jadalni.
W HOTELU TATRA znajdują się również mini bary. 
Tu goście napiją się aromatycznej kawy, lub marko-
wej herbaty o rozmaitych smakach. Nasi barmani mogą 
też przygotować specjalnie dla Państwa niezapomniane 
drinki, lub tez podać butelkę wyśmienitego wina. 
Zapraszamy więc do strefy dobrego smaku w HOTELU 
TATRA!



Biznes

BIZNES



HOTEL TATRA wychodzi naprzeciw potrzebom 
klientów biznesowych. Naszym niewątpliwym atutem 
jest duża sala Konferencyjna o powierzchni 320 m ². 
Można w niej zorganizować zarówno imprezę okolicz-
nościową, integracyjną, jak i konferencję. Mieści ona do 
300 osób. Ze względu na różne opcje ustawienia stołów, 
możemy przygotować ją tak, by spełniała wszelkie Pań-
stwa życzenia. Centrum konferencyjne jest odpowied-
nio nagłośnione i  w pełni wyposażone w sprzęt audio-
wizualny.

Sala
konferencyjno-bankietowa

 SALA KONFERENCYJNO - BANKIETOWA  



Do Państwa dyspozycji przygotowane zostały dwie 
mniejsze salki szkoleniowe: Kameralna (30 m ²) i Poko-
jowa (32 m ²). 

Sala Salakameralna pokojowa
Szczególnie polecamy  Panoramiczną salę konferencyjną 
o pow. 150 m ². mogącą pomieścić do 100 osób. Sala 
posiada dwa wyjścia na hotelowy taras, skąd rozpościera 
się widok na panoramę Tatr.

 SALA PANORAMICZNA I SALE SZKOLENIOWE

Sala panoramiczna
 Sale doskonale nadają się na szkolenia, lub warsztaty 
w bardziej kameralnym gronie.  



Klientów biznesowych zainteresują również inne udo-
godnienia HOTELU TATRA takie jak: przestronny, 
bezpłatny parking, basen, centrum odnowy SPA, krę-
gielnia, czy działający w całym obiekcie bezprzewodowy 
Internet WiFi. 
Stosownie do Państwa potrzeb, przygotujemy ciekawą 
ofertę przerw kawowych oraz bufetowych. 
Nasz profesjonalny i Państwa swoim doświadczeniem. 
Dla każdego Klienta możemy stworzyć ofertę dosto-
sowaną do indywidualnych potrzeb, życzeń i budżetu. 
Na Państwa życzenie organizujemy dodatkowe atrak-
cje  takie jak:  ognisko, górska wycieczka, występ kapeli 
góralskiej, pieczenie barana, zimą- kulig. Jako jedyny 
hotel w Zakopanem oferujemy Państwu elegancką kola-
cję w klimacie Dalekiego Wschodu połączoną z poka-
zem sushi.  
Wierzymy, że szkolenia/konferencje/imprezy, które 
zorganizują Państwo w HOTELU TATRA, spełnią 
wszystkie Państwa oczekiwania!

USTAWIENIE TEATRALNE USTAWIENIE KONFERENCYJNE USTAWIENIE SZKOLNE PODKOWA „U”



ATRAKCJE



Kręgielnia
Bilard

Na fanów bowlingu czeka sala z kręgielnią. Znajduje się 
tam również stół bilardowy, oraz drink bar. To doskonałe 
miejsce na miłe spędzenie  wieczoru!

&     Drink Bar

KRĘGIELNIA / BILARD /  DRINK BAR



BASEN



Basen
Jacuzzi&

HOTEL TATRA może poszczycić się wyjątkowo 
bogatą ofertą atrakcji, dzięki którym nasi goście mogą 
aktywnie spędzić czas.
Zapraszamy do skorzystania z basenu o długości 16m, 
szerokości 6m a  głębokości 160 cm z systemem hydro-
masażu. Temperatura wody waha się między 28 a 29 
stopni Celsjusza. Po całodziennych atrakcjach w górach 
można zrelaksować się w 7-osobowym jacuzzi. Dla dzieci 
proponujemy płytki brodzik. 
Nad bezpieczeństwem naszych gości czuwa dyplomo-
wany ratownik.



Spa
Wyobraź sobie ciepłą, aromatyczną czekoladę leniwie 
rozlewająca się na Twojej skórze. Lub poczuj kojący 
dotyk dłoni, masujących Twoje mięśnie i uwalniający 
nagromadzone w nich napięcie. Jeśli sam tylko opis 
takiego zabiegu wprawił Cię w stan błogiej zadumy, 
zapraszamy do centrum odnowy biologicznej działa-
jące w HOTELU TATRA.
Dla jeszcze większego relaksu i komfortu naszych 
gości przygotowaliśmy bogatą ofertę zabiegów pielę-
gnacyjnych na ciało i twarz. W ich trakcie używamy 
wyłącznie naturalnych, specjalistycznych produktów 
renomowanych marek branży kosmetycznej (Orga-
nique, Organic Siries, Dr.Temt Laboratories, Mine-
ral, Lines, Secrets). 

Sauna
Nieodłączną część SPA w HOTELU TATRA stano-
wią dwie sauny: parowa i fińska(sucha). 
Dzięki nim nasi goście mogą zregenerować siły, 
odprężyć się i poprawić kondycję skóry. Do Państwa 
dyspozycji jest także solarium.

SPA 



ZAPRASZAMY





34-500 Zakopane, ul. Cyrhla 34
tel. 18 200 17 17, 18 200 17 14
e-mail: biuro@hoteltatra.pl

www.hoteltatra.pl


