Wypoczywaj w Hotelach Nosalowy
korzystając ze specjalnych stawek dla firm
Zapraszamy do hoteli Nosalowy w Zakopanem.
W lipcu 2020 roku otwieramy dla Państwa nowy, 5* obiekt położony w centrum
Zakopanego, przy ul. Kościuszki – Nosalowy Park Hotel & Spa. Malowniczo położony - w
otoczeniu bukowego parku, blisko dworca PKP i niespełna 500 m od Krupówek - hotel to
miejsce, gdzie przenikają się gościnność, jakość i wyjątkowy design inspirowany stylem Art
Deco. Nosalowy Park Hotel & Spa oferować będzie noclegi w komfortowych pokojach z
widokami na park, Tatry i pasmo Gubałówki. W obiekcie, oprócz 139 przestronnych i
stylowych pokoi znajdować się będzie hotelowa restauracja Eleonora, lobby bar, basen,
strefa wellness z saunami i tężnią solankową oraz luksusowe NABE SPA. Do Państwa
dyspozycji na miejscu będzie również Concierge. W zabytkowej części hotelu – Villi
Marillor, która była niegdyś jednym z najbardziej znanych salonów towarzyskich
Zakopanego, mieścić się będzie restauracja Heart by Amaro - nowa, autorska restauracja,
najbardziej uznanego na świecie, polskiego Szefa Kuchni – Wojciech Modesta Amaro.
Nosalowy Park Hotel & Spa to propozycja pobytu pełnego inspiracji odkrywania
Zakopanego, powrót do najlepszych tradycji zakopiańskiego hotelarstwa.
Składający się z czterech obiektów w standardzie 3 i 4* Nosalowy Dwór Resort & Spa, to
jeden z najmodniejszych obiektów w Zakopanem i miejsce idealnego wypoczynku u stóp
Tatr.
Otaczająca resort malownicza okolica Jaszczurówki, przestrzeń, rozległe teren zewnętrzny
sprzyja wypoczynkowi, zachęca do spacerów i wycieczek, a zimą narciarskich szusów.
Bliskość przyrody, rozległe tereny i wyjątkowe krajobrazy, doskonała kuchnia i szeroki
wybór atrakcji sprawiają, że Nosalowy Dwór Resort & SPA to idealne miejsce na wakacje
z rodziną. W hotelu znajduje się strefa Wellness (20m basen, jacuzzi, sauny, siłownia FIT
& GYM), NABE SPA, dwa bogato wyposażone pokoje zabaw dla dzieci, niepowtarzany
zewnętrzny plac zabaw, 3 restauracje w tym ”Restauracja Regionalna”, widokowa
kawiarnia, bilard i wiele innych atrakcji.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokojny wypoczynek we wszystkich naszych
hotelach wprowadziliśmy pakiet bezpieczeństwa #bezpieczniewNosalowym, dostępny na

naszych stronach internetowych. Nasz personel jest przygotowany na Państwa przyjęcie
a wdrożone procedury mają na celu minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się
koronawirusa. Bezpieczeństwo Gości to standard w naszych hotelach, teraz dbamy o nie
ze szczególną troską.
Zapraszamy do dokonywania rezerwacji w specjalnych cenach przygotowanych
indywidualnie z wykorzystaniem kodu promocyjnego dostępnego w biurze
Podkarpackiego Klubu Biznesu dla wszystkich jego członków, dzwoniąc na nr 603 554 001
Kod promocyjny wpisujemy na stronie głównej www.nosalowy-dwor.eu i
www.nosalowpark.pl.
Aby dokonać rezerwacji wystarczy wejść na stronę wybranego obiektu, w panelu
rezerwacji wpisać kod i wybrać interesujący termin pobytu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. W przypadku pytań dotyczących oferty lub rezerwacji
prosimy o kontakt z działem rezerwacji indywidulanej pod numerem: (+48) 18 20 22 400.
Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem rezerwacja@nosalowy.pl
i rezerwacjapark@nosalowy.pl

Zapraszamy!

