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Karp wędzony jest produktem o wyjątkowych walorach 
smakowych. Wędzony jest w sposób tradycyjny 
na drewnie owocowym. Oczyszczony, pokrojony 
w dzwonka karp jest płukany i układany warstwowo 
w dużym naczyniu. Następnie jest przyprawiany 
w celu nasolenia i nadania odpowiedniego smaku. 
Jego wyjątkowy smak zapewnia świeży surowiec 
z gospodarstw rybackich Doliny Karpia. Wszystkie 
produkty użyte do wytworzenia karpia wędzonego są 
produktami naturalnymi. Po uwędzeniu ryba przybiera 
złoty kolor. Doświadczenie i tradycja wędzenia sprawia, 
że karp wędzony jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Karp wędzony to produkt wpisany na Listę Produktów 
Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, w kategorii – Produkty rybołówstwa. 

Karp wędzony

GDZIE KUPIĆ:
Supermarket Hana
ul. Rynek 14, 32-640 Zator
tel: +48 33 841 24 16

Karp w różnorakich zalewach (octowej, jabłkowej, 
pomidorowej) wytwarzany jest w oparciu o stare, 
tradycyjne receptury. Produkty swój niepowtarzalny 
smak zawdzięczają metodzie wytwarzania i braku 
stosowania konserwantów. Surowiec rybny jest zawsze 
świeży i pochodzi ze sprawdzonych gospodarstw 
rybackich z terenu Doliny Karpia. Ostatnim procesem 
produkcji jest pasteryzacja produktów. Produkty dzięki 
dobrej jakości są rozpoznawalne na rynku oraz są 
produktem pożądanym przez turystów odwiedzających 
Dolinę Karpia i osoby ceniące sobie zdrową żywność.

Karp w zalewach 

GDZIE KUPIĆ:
Supermarket Hana
ul. Rynek 14, 32-640 Zator
tel: +48 33 841 24 16

Punkt sezonowy na Łowisku Wędkarskim „Podolsze”
wjazd od ulicy Zaskawie w Podolszu, 32-640 Zator

Kupując produkty i usługi rekomendowane znakiem 
marki lokalnej Dolina Karpia, wspierasz lokalnych 
przedsiębiorców oraz przyczyniasz się do zachowania 
unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych 
regionu. Odwiedzając Dolinę Karpia koniecznie szukaj 
produktów i usług wyróżnionych tym znakiem!

Kapituła przyznająca znak marki lokalnej: 

 Olga Gałek – Przewodnicząca Kapituły 
(Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych)

 Ewa Wachowicz

 Ewa Cieślik 
(Uniwersytet Rolniczy)

 Renata Nowicka 
(MAKRO Cash and Carry Polska S.A.)

 Edyta Mazur 
(Urząd Marszałkowski  
Województwa Małopolskiego)

 Marcin Polus 
(Stowarzyszenie Małopolskich 
Kucharzy i Cukierników)
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Krówka Zatorska to cukierek otrzymywany z surowców 
takich jak mleko, masło oraz śmietana. Krówka Zatorska 
to produkt wytwarzany na bazie tradycyjnej receptury. 
Dzięki współpracy z lokalnymi dostawcami posiada 
wyjątkowy smak, który przenosi konsumentów do 
wspomnień z dzieciństwa. Świeżość produktów oraz 
sposób wytwarzania sprawiają, że Krówka Zatorska 
posiada wysokiej jakości walory smakowe. Ponadto, 
na jej opakowaniu można dostrzec bezpośrednie 
nawiązanie do regionu, w którym jest wytwarzana.

GDZIE KUPIĆ:
Sklep internetowy producenta  
www.krowka-zatorska.pl

Sklep stacjonarny producenta 
Cukiernia Lolly Polly 
ul. Mickiewicza 9, 32-640 Zator 
tel: + 48 33 506 52 08

Supermarket Hana 
ul. Rynek 14, 32-640 Zator 
tel: +48 33 841 24 16

Lody Zatorskie, to produkt najwyższej jakości 
produkowany na bazie naturalnych składników, takich 
jak mleko, masło oraz śmietana. Składniki te dostarczane 
są przez lokalną mleczarnię z pobliskiego Wieprza, która 
specjalizuje się w wyrobach mleczarskich w ekstra klasie 
mlecznej. Dzięki odpowiednim proporcjom składników 
Lody Zatorskie przypominają te, które pamiętamy z lat 
dzieciństwa. Oryginalne i niezmieniane od lat receptury 
Lodów oraz najwyższa jakość produkcji powoduje, że 
klienci często po nie wracają. Wyrób Lodów Zatorskich 
odbywa się w Wytwórni Lodów Naturalnych – Lolly 
Polly, czyli w sercu Zatora przy ulicy Słowackiego (koło 
Krzyża). Podstawowymi smakami, które bazują na 
lokalnym produkcie są lody o smaku Krówki Zatorskiej, 
Krówki Zatorskiej słonej, Sernika z Krówką Zatorską oraz 
lodów wytrawnych o smaku Wędzonego Karpia.

Lody Zatorskie  
(od Wytwórni Lodów naturalnych Lolly Polly)

Menu Doliny Karpia dostępne jest w Restauracji Revel 
w Zatorze. Przytulne wnętrze restauracji gwarantuje miłą 
atmosferę, sympatyczną obsługę, a przede wszystkim 
wyśmienite potrawy, zawsze świeże i smaczne. 
Specjalnością Restauracji jest kuchnia włoska – ręcznie 
wyrabiana pizza według tradycyjnej receptury i 
wyśmienite makarony. Restauracja oferuje również dania 
kuchni polskiej oraz specjalne certyfikowane Menu 
Doliny Karpia oparte na karpiu królewskim jako daniu 
głównym i jedynej w Polsce pizzy z karpiem wędzonym. 
W Menu dostępny jest także Chleb Revel z Doliny Karpia, 
przygotowywany na naturalnym zakwasie i wypiekany 
codziennie w Restauracji. Na deser Restauracja poleca 
dodatkowo Sernik Revel z brzoskwiniami oraz oznaczone 

znakiem marki lokalnej Dolina Karpia lody własnej, 
tradycyjnej produkcji ze świeżego mleka, śmietany, 
owoców, bakalii i pysznej czekolady! 
W lutym 2019 roku Restauracja Revel została zwycięzcą 
konkursu ORŁY GASTRONOMII, na podstawie 
opinii klientów ze wszystkich portali i mediów 
społecznościowych. W czerwcu 2019 roku otrzymała 
ZŁOTE ORŁY GASTRONOMII, co sprawia że jest 
w gronie 8% najlepszych restauracji w Polsce.
Restauracja znajduje się w centrum Zatora, 
w podziemiach Supermarketu Hana, do której zejście 
prowadzi wąskimi, szklanymi drzwiami po schodach 
w dół lub bezpośrednio z Supermarketu Hana 
windą na poziom -1.

Menu 
Doliny Karpia

GDZIE KUPIĆ:
Restauracja REVEL
ul. Rynek 14, 32-640 Zator
tel: +48 33 841 24 99
www.revel-pub.com.pl

Na stoisku produktów lokalnych Doliny Karpia 
w Supermarkecie Hana można znaleźć wyśmienite 
produkty posiadające znak marki lokalnej Dolina Karpia. 
Począwszy od karpia w różnorakich zalewach m.in. 
octowej, jabłkowej, pomidorowej ze Skarbów Doliny 
Karpia, poprzez Miód rzepakowy nektarowy z Pasieki 
na Zastawiu, Chleb REVEL z Doliny Karpia z Restauracji 
Revel, a skończywszy na Krówce Zatorskiej z Cukierni 
Lolly Polly czy ziarnach orkiszu i mące orkiszowej 
od Diogra. 

Stoisko produktów 
lokalnych Doliny Karpia

GDZIE KUPIĆ:
Supermarket Hana
ul. Rynek 14, 32-640 Zator
tel: +48 33 841 24 16

Krówka Zatorska

GDZIE KUPIĆ:
Punkt stacjonarny producenta
Lolly Polly – Kawiarnia
ul. Słowackiego 22, 32-640 Zator
tel: +48 33 506 52 08

Punkt sezonowy koło Zamku w Zatorze
Lolly Polly -  Kawa Lody Desery
Plac Kościuszki, 32-640 Zator
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Chleb Revel z Doliny Karpia jest produktem 
tradycyjnym, wytwarzanym w oparciu o stare 
receptury, przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Niepowtarzalny smak zawdzięcza naturalnym 
składnikom i temu, iż chleb od początku wyrabiany 
jest tradycyjną metodą, ręcznie na naturalnym zakwasie 
z dodatkiem ziaren słonecznika, pestek dyni, siemienia 
lnianego, otrębów pszennych i żytnich, z czasem 
oczekiwania na wyrośnięcie. Wszystko to sprawia, 
że produkt jest rarytasowy i niepowtarzalny. Przepis 
na chleb istnieje już od ok. 1950 roku. W Restauracji 
Revel chleb produkowany jest od 2007 roku. Przepis 
na chleb z pokolenia na pokolenie był w rodzinie 
właścicieli Restauracji. Początkowo pieczono 
go w rodzinnym domu raz w tygodniu, kilka 
bochenków, które wystarczały dla całej rodziny. 
W latach dziewięćdziesiątych pieczony był już tylko 
od święta, dopiero kolejne pokolenie zadecydowało 
o wprowadzeniu chleba do Restauracji i z czasem 
powstała regularna, codzienna produkcja, którą 
podyktowało duże zainteresowanie tym produktem. 
Dzisiaj codziennie pieczony jest w Restauracji Revel.

Chleb REVEL z Doliny Karpia

GDZIE KUPIĆ:
Restauracja REVEL
ul. Rynek 14, 32-640 Zator
tel: +48 33 841 24 99 
www.revel-pub.com.pl 

Supermarket Hana
ul. Rynek 14, 32-640 Zator
tel: +48 33 841 24 16

Lody Revel to tradycyjna receptura. Lody 
wyrabiane z prawdziwego, świeżego 
mleka, śmietany i w zależności od 
smaku, z dodatkiem świeżych owoców 
sezonowych, orzechów, bakalii, kakao 
i pysznej czekolady! Wszystkie składniki 
wykorzystywane do produkcji Lodów 
są w pełni naturalne. Surowce są 
zasobem lokalnych producentów, 

między innymi z okolicznych, 
tradycyjnych mleczarni. Większość 
surowców do produkcji lodów pochodzi 
jednak z Doliny Karpia. Wszystko to 
sprawia, że Lody Revel są doskonałe, 
oryginalne i zdrowe. Wytwarzane są 
w Restauracji Revel i sprzedawane 
jako podstawa deserów lodowych 
lub na porcje.

Lody REVEL – tradycyjna produkcja 
– Smaki Doliny Karpia

GDZIE KUPIĆ:
Restauracja REVEL
ul. Rynek 14, 32-640 Zator
tel: +48 33 841 24 99 
www.revel-pub.com.pl 

Supermarket Hana
ul. Rynek 14, 32-640 Zator
tel: +48 33 841 24 16

Miód rzepakowy nektarowy z Pasieki na Zastawiu 
wytwarzany jest przez pszczoły z nektaru rzepaku, 
którego uprawy licznie występują na obszarze 
Doliny Karpia. Produkt powstaje naturalnie, nie zawiera 
konserwantów ani antybiotyków. Płynny miód rzepakowy 
ma kolor jasnożółty a w postaci skrystalizowanej jego 
barwa zmienia się w kremową lub białą. Charakteryzuje 
się szybką krystalizacją, delikatnym smakiem oraz 
subtelnym zapachem przypominającym woń kwiatów 
rzepaku. Miód rzepakowy zalecany jest osobom 

przemęczonym, osłabionym, narażonym na duży wysiłek 
psychiczny i fizyczny, ponieważ wyróżnia się wysoką 
zawartością glukozy i aminokwasów. Wzmacnia serce 
oraz obniża ciśnienie krwi poprzez zawarte składniki 
mineralne: magnez, potas i żelazo. Jak każdy miód, 
tak i miód rzepakowy ma działanie przeciwzapalne, 
antybakteryjne, więc idealnie sprawdza się w walce 
z przeziębieniem oraz w infekcjach dróg oddechowych. 
Miód rzepakowy to najsłodszy z miodów, więc dzieci 
polubią go od pierwszej łyżeczki.

Miód rzepakowy nektarowy

GDZIE KUPIĆ:
Sklep internetowy producenta  
www.nazastawiu.pl

Sklep stacjonarny producenta 
Pasieka na Zastawiu 
ul. Floriana 158, 34-116 Miejsce 
tel. 516 464 086

Supermarket Hana 
ul. Rynek 14, 32-640 Zator 
tel: +48 33 841 24 16

Wafelki Zatorskie powstają w Zatorze – sercu Doliny 
Karpia. Są to wafle przekładane nadzieniem miodowo-
-orzechowym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
w zakresie cukiernictwa oraz sprawdzonej i wciąż 
udoskonalanej recepturze zapewniona jest 
najwyższa jakość wyrobów oraz wzbogacanie 
oferty. Niepowtarzalny smak Wafelków Zatorskich 
gwarantuje stosowanie tradycyjnych receptur, ręczna 
technologia produkcji i staranny dobór naturalnych 
składników pochodzących od lokalnych dostawców jak 
np. miód z Pasieki na Zastawiu znajdującej się na terenie 
Doliny Karpia i posiadającej znak marki lokalnej Dolina 
Karpia. Wafelki Zatorskie ze znakiem Doliny Karpia 
pakowane są w opakowania o gramaturze 150 g, 220 g, 
300 g. W myśl systemu zero waste producent stara się 
używać biodegradowalnych opakowań.

Wafelki Zatorskie 
(od Lolly Polly)

GDZIE KUPIĆ:
Sklep internetowy producenta  
www.lollypolly.pl

Sklep stacjonarny producenta 
Lolly Polly Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Słowackiego 22, 32-640 Zator 
tel: +48 33 506 52 06

Supermarket Hana 
ul. Rynek 14, 32-640 Zator 
tel: +48 33 841 24 16
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Mapa DOLINY KARPIA

1  Supermarket Hana 
ul. Rynek 14 
32-640 Zator 
tel: +48 33 841 24 16

2  Restauracja REVEL 
ul. Rynek 14 
32-640 Zator 
tel: +48 33 841 24 99 
www.revel-pub.com.pl

 3  Cukiernia Lolly Polly  
ul. Mickiewicza 9 
32-640 Zator 
tel: + 48 33 506 52 08

 4  Lolly Polly – Kawiarnia 
ul. Słowackiego 22  
32-640 Zator 
tel: +48 33 506 52 08

5  Łowisko „Podolsze” 
wjazd od ulicy Zaskawie  
w Podolszu, 32-640 Zator 
tel. +48 33 841 00 41  
tel. +48 509 465 914 
tel. +48 795 583 814

6  Pasieka na Zastawiu   
ul. Floriana 158 
34-116 Miejsce 
tel. + 48 516 464 086

 7  Diogra  
Paulina Świdergał 
ul. Czarcza 25 
Graboszyce, 32-640 Zator 
tel: +48 501 020 267

 8  Wypożyczalnia rowerów 
ul. Słowackiego 22 
32-640 Zator 
tel. +48 33 874 23 70

 9  KAJAKI-NA-SKAWIE.PL 
ul. Podlesie 9 
34-100 Tomice 
tel. +48 608 093 166

 10  KAJAKI-NA-WISLE.PL 
ul. Wiślana 22 
34-114 Brzeźnica 
tel. +48 668 389 789

 11  Pasieka na Zastawiu   
ul. Floriana 158 
34-116 Miejsce 
tel. + 48 516 464 086

12  Lolly Polly – Kawiarnia 
ul. Słowackiego 22  
32-640 Zator 
tel: +48 33 506 52 08

 

 13  Ranczo w Dolinie Karpia 
ul. Górki 125 
34-116 Spytkowice 
www.ranczowdoliniekarpia.pl 
tel. +48 504 298 436 
tel. +48 602 649 669

 14  Villa Natura 
ul. Podlesie 36 
32-641 Przeciszów 
www.villanatura.info 
biuro@villanatura.info 
tel. +48 792 902 208 
tel. +48 792 224 922

 15  MOLO Resort 
ul. Główna 231 A 
32-608 Osiek 
www.czasnamolo.pl 
hotel@czasnamolo.pl 
tel. +48 33 432 25 00

 16  Radocza Park  
Hotel Active & Spa 
ul. Parkowa 1 
34-100 Radocza 
www.radoczapark.pl 
recepcja@radoczapark.pl 
tel. +48 33 873 49 10 
tel. +48 33 873 49 25
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Firma Diogra prowadzi działalność w zakresie 
wytwarzania produktów zbożowych z prastarych 
gatunków zbóż (orkisz, płaskurka, samopsza). Oferuje 
dwa typy mąki: typ 750 oraz typ 2000. Mąka orkiszowa 
typ 750 to mąka najjaśniejsza. Jasną mąkę wytwarza 
się poprzez mielenie i przesiewanie cząstek łupin. 
Mąka orkiszowa typ 2000 jest to mąka pełnoziarnista, 
zmielona na puder. Ponieważ cząstki łupin zmielone są 

tu bardzo drobno, produkt ten jest dobrze tolerowany 
przez osoby z dolegliwościami żołądkowymi oraz przez 
małe dzieci. Produkty są wytworzone z ziaren zbóż, 
które uprawia się w gospodarstwie rolnym położonym 
w Graboszycach, na terenie Doliny Karpia. Ze względu 
na walory przyrodnicze Doliny Karpia mąka jest 
chętnie kupowana przez osoby poszukujące dobrych 
jakościowo oraz zdrowych produktów.

Mąka orkiszowa

GDZIE KUPIĆ:
Sklep internetowy producenta  
www.diogra.pl

Serwis internetowy  
www.allegro.pl

Sklep stacjonarny producenta 
Diogra Paulina Świdergał 
ul. Czarcza 25, Graboszyce, 32-640 Zator 
tel: +48 501 020 267

Supermarket Hana 
ul. Rynek 14, 32-640 Zator 
tel: +48 33 841 24 16

Ziarno orkiszu z firmy Diogra sprzedawane jest 
w papierowych torebkach 1 kg lub 25 kg. Firma 
prowadzi działalność w zakresie wytwarzania produktów 
zbożowych z prastarych gatunków zbóż (orkisz, 
płaskurka, samopsza). Produkty są wytworzone z ziaren 
zbóż, które uprawia się w gospodarstwie rolnym 
położonym w Graboszycach, na terenie Doliny Karpia. 

Ze względu na walory przyrodnicze Doliny Karpia ziarno 
jest chętnie kupowane przez osoby poszukujące dobrych 
jakościowo oraz zdrowych produktów.

Ziarno orkiszu

GDZIE KUPIĆ:
Sklep internetowy producenta  
www.diogra.pl

Serwis internetowy  
www.allegro.pl

Sklep stacjonarny producenta 
Diogra Paulina Świdergał 
ul. Czarcza 25, Graboszyce, 32-640 Zator 
tel: +48 501 020 267

Supermarket Hana 
ul. Rynek 14, 32-640 Zator 
tel: +48 33 841 24 16

Wypożyczalnia znajduje się w centrum Doliny 
Karpia – w Zatorze, przy ul. Słowackiego 22, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Wytwórni Lodów 
Naturalnych Lolly Polly. Jest to bardzo dogodne 
miejsce, głównie ze względu na możliwość 
dojazdu oraz ewentualnego pozostawienia 
samochodu (bezpłatny parking dla klientów). 
W ofercie 10 rowerów regularnie serwisowanych 
ozdobionych tabliczkami promocyjnymi Doliny 
Karpia. Wypożyczalnia działa w godzinach 
otwarcia Kawiarni Lolly Polly.

Wypożyczalnia rowerów

GDZIE KUPIĆ:
biuro@bonbon.rent 
tel: 33 874 23 70 
ul. Słowackiego 22, 32-640 Zator

Spływ kajakowy malowniczą Wisłą i Kanałem 
Łączańskim to świetna propozycja dla osób, 
które szukają odpoczynku i relaksu z dala od zgiełku 
miast oraz preferujących aktywny wypoczynek 
na świeżym powietrzu. W ofercie spływy 2 godzinne 
dla rodzin z dziećmi oraz osób początkujących, a także 

3,5 godzinne i dłuższe – dla osób gotowych na dłuższy 
wysiłek fizyczny. Są to spływy 1 i 2-osobowymi kajakami 
turystycznymi indywidualnie lub z wykwalifikowanym 
instruktorem i przewodnikiem, który z pasją pokazuje 
i opowiada o ciekawych miejscach i budowlach 
widzianych z perspektywy kajaka oraz o historii rzeki 

Wisły i związanych z nią wydarzeń 
z późnego średniowiecza oraz 
I i II Wojny Światowej, których 
wątek nierzadko zaczyna się 
lub kończy w Zamku Królewskim 
na Wawelu. Urzekające krajobrazy, 
różnorodna przyroda królowej 
polskich rzek i możliwość 
połączenia spływów z wycieczką 
rowerową to wyjątkowa oferta 
turystyczna dla każdego.

Kajakiem przez Dolinę Karpia

GDZIE KUPIĆ:
www.kajaki-na-wisle.pl 
biuro@kajaki-na-wisle.pl 
tel: +48 668 389 789
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Spływy kajakowe w Dolinie Karpia odbywają się po 
malowniczych i pięknych krajobrazowo odcinkach 
rzek Skawa i Wisła. Większość tras przebiega na 
terenie Natura 2000 Doliny Dolnej Skawy. Spływy 
to propozycja na miłe spędzenie wolnego czasu oraz 
wypoczynek na kajakach, który gwarantuje wyciszenie 
oraz relaks. Region rzeki Skawy oferuje nie tylko 
przepiękne i malownicze widoki podczas spływu 
kajakowego, ale także ciekawe ścieżki rowerowe. 
Podczas spływów można poznać zapierające dech 
w piersiach krajobrazy, dzikość natury i przyrodę 
Doliny Karpia. To zasłużony wypoczynek dla każdego. 

Spływy kajakowe  
po rzekach Doliny Karpia

GDZIE KUPIĆ:
www.kajaki-na-skawie.pl 
biuro@kajaki-na-skawie.pl 
tel: +48 608 093 166

Warsztaty rozpoczynają się od wspólnego zbicia ramki 
pszczelej – podstawowego elementu wyposażenia 
ula. Każdy uczestnik dostaje swoją ramkę, którą składa, 
drutuje i wprawia węzę pszczelą. Następnie uczestnicy 
z bliska poznają ul (składają i rozkładają). Omawiana jest 
pszczela rodzinka oraz produkowane przez nią produkty: 
miód, pyłek, pierzga, propolis oraz wosk. Prezentacja 
ta odbywa się z udziałem żywych pszczół znajdujących 
się w specjalnie przeszkolonym ulu. Dzięki tej opcji 
z bliska, na spokojnie uczestnicy poznają pszczeli świat. 
Wówczas można odnaleźć matkę pszczelą i porównać ją 
do robotnicy oraz trutnia. Kolejnym etapem jest ubranie 
się wszystkich uczestników w strój ochronny i przejście 
na pasieczysko (jeżeli warunki są sprzyjające), gdzie 

można obserwować pracę pszczół z niewielkiej odległości 
nie przeszkadzając im w ciężkiej pracy (bez otwierania 
ula). Jest to czas, w którym dokładnie pokazywane są 
i opisywane niezbędne narzędzia oraz strój do pracy 
w pasiece.

Warsztaty pszczelarskie

GDZIE KUPIĆ:
Pasieka na Zastawiu 
ul. Floriana 158, 34-116 Miejsce 
tel: +48 516 464 086 
biuro@nazastawiu.pl 
www.nazastawiu.pl

O B I E K T Y  N O C L E G O W E

Warsztaty z produkcji Krówki Zatorskiej obejmują 
poznanie historii powstania Krówki Zatorskiej 
oraz możliwość zobaczenia, jak Krówka Zatorska 
jest produkowana. Krówka zatorska jest produktem 
oznaczonym marką lokalną Dolina Karpia. Podczas 
warsztatów uczestnicy mogą zobaczyć linię 
produkcyjną krówek, poszczególne etapy produkcji 
oraz spróbować świeżych, codziennie wytwarzanych 
słodyczy. Ostatni etap warsztatów, to możliwość 
samodzielnego pokrojenia i zapakowania, według 
własnego pomysłu krówek, które będą słodką 
pamiątką z zajęć.

Warsztaty z produkcji  
Krówki Zatorskiej

GDZIE KUPIĆ:
Lolly Polly - Kawiarnia 
ul. Słowackiego 22, 32-640 Zator 
tel: +48 33 506 52 06 
biuro@lollypolly.pl

Ranczo w Dolinie Karpia to klimatyczny, ciepły dom 
oferujący trzy przestronne, stylowo urządzone, 
czteroosobowe pokoje z łazienkami. Obszerna, dobrze 
wyposażona kuchnia jest idealnym miejscem do 
spożywania posiłków, ale też biesiadowania w gronie 
rodziny lub przyjaciół. Taras z malowniczym oczkiem 
wodnym, to rewelacyjne miejsce na poranną kawę. 
W ogrodzie grill, miejsce na ognisko, placyk zabaw 
dla dzieci. Pobliskie szlaki rowerowe, ścieżki do Nordic 
Walking, las, stwarzają wiele możliwości aktywnego 
wypoczynku. Dla miłośników koni i nie tylko, Ranczo 
w Dolinie Karpia oferuje jazdę konną w stylu western.
Ranczo położone jest w malowniczej, spokojnej okolicy 
Doliny Karpia, na skraju lasu. Dobrze poczują się tu 

goście lubiący komfortowe wnętrza, a stroniący od 
tłumów turystów. Blisko stąd do parków rozrywki: 
Energylandia, Zatorland, Inwałd Park oraz do miast 
historycznych takich jak Kraków, Wieliczka, Oświęcim, 
Wadowice czy Lanckorona.

Ranczo w Dolinie Karpia
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GDZIE KUPIĆ:
Ranczo w Dolinie Karpia 
ul. Górki 125, 34-116 Spytkowice 
www.ranczowdoliniekarpia.pl 
kontakt.ranczowdoliniekarpia@gmail.com 
tel. +48 504 298 436, +48 602 649 669
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Hotel składa się z dwóch połączonych ze sobą części, 
różniących się kategorią. Łącznie ma 200 miejsc 
noclegowych. Nowoczesny i funkcjonalny obiekt 
zaprojektowany bez barier architektonicznych jest 
przystosowany do pobytu osób niepełnosprawnych. 
Posiada 90 ogrodzonych i monitorowanych miejsc 
parkingowych. W hotelu znajduje się restauracja 
„Czeremcha”, która serwuje swoim Gościom smaczne 
posiłki i wykwintne napoje. Relaks i wypoczynek 
gwarantuje Strefa Wellness z basenem, jacuzzi i sauną 
parową. Pobyt uprzyjemniają dodatkowe atrakcje 
– Centrum Spa, oferujące szeroką gamę zabiegów 
upiększająco-relaksacyjnych oraz zlokalizowany 
w pobliżu hotelu Active Park, miejsce dla osób 
preferujących aktywny wypoczynek. To odpowiednie 
miejsce dla osób poszukujących miejsca noclegowego 
lub pobytu na dłuższy wypoczynek w komfortowych 
warunkach. To również godny polecenia obiekt 
na szkolenia, wyjazdy integracyjne oraz kameralne 
spotkania biznesowe i towarzyskie.
Hotel usytuowany jest w spokojnym otoczeniu wiejskiej 
przyrody w Radoczy, niewielkiej miejscowości położonej 
przy drodze krajowej nr 28 pomiędzy Wadowicami 
a Zatorem – z dala od zgiełku i hałasu miasta, zaledwie 

godzinę jazdy samochodem z Krakowa i Katowic. Został 
wybudowany (cytat z przewodników) „na wierzchowinie 
stanowiącej jeden z najpiękniejszych w okolicy punktów 
widokowych” na Gorce, Tatry, Masyw Babiej Góry 
oraz Beskid Żywiecki i Śląski.

Radocza Park Hotel Active & Spa

Villa Natura oferuje 15 komfortowych pokoi oraz 
apartament – każdy pokój posiada własną łazienkę, 
telewizor, suszarkę do włosów, dostęp do Wi-Fi oraz 
ręczniki i kosmetyki hotelowe. Większość pokoi posiada 
klimatyzację, a niektóre również balkon. Goście mogą 
skorzystać z ogólnodostępnej, klimatyzowanej, w pełni 
wyposażonej kuchni oraz jadalni połączonej z pięknym 
tarasem i ogrodem, gdzie można rozkoszować się 
pysznym śniadaniem hotelowym i poranną kawą 
w promieniach wschodzącego słońca. Na terenie 
obiektu znajduje się również altana dla 40 osób 
oraz domek z huśtawkami i zjeżdżalniami dla dzieci. 
W recepcji można zakupić też bilety do Energylandii 
i Parku Zatorland z 5% zniżką oraz wypożyczyć rower, 
kijki Nording Walking lub hulajnogę dla najmłodszych.

Villa Natura położona jest w malowniczej miejscowości 
Przeciszów, leżącej zaledwie 4 km od Parku Rozrywki 
Energylandia w Zatorze oraz niecałe 6,5 km od 
Parku Zatorland. Villa znajduje się tuż przy obszarze 
Natura2000, na dużej, pięknej działce, otoczonej 
zielenią. Stawy rybne Przeręb oraz trasy piesze 
i rowerowe znajdują się w odległości zaledwie 
700 metrów od ogrodu.

Villa Natura

MOLO Resort to idealne miejsce na spędzenie wolnego 
czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Hotel Molo posiada 
29 komfortowo urządzonych, klimatyzowanych pokoi 
oraz 5 luksusowych apartamentów z widokiem na 
malowniczy zalew. Na Gości czeka wiele atrakcji – 
kręgielnia, bilard, wellness&spa, grota solno-jodowa 
oraz bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne (basen 
zewnętrzny, korty tenisowe, rowerki wodne, rowery, 
łowisko czy lodowisko w okresie zimowym). Hotel 
MOLO to nie tylko wyjątkowe miejsce do wypoczynku, 
lecz także idealnie przystosowane i wyposażone 
sale konferencyjne. Do dyspozycji gości posiada trzy 
nowoczesne, wielofunkcyjne sale, które łącznie mogą 
pomieścić do 250 osób. Oprócz tego dysponuje salą 
bankietową, w której mogą odbywać się kolacje 
biznesowe, bankiety czy imprezy integracyjne.
Molo Resort to połączenie designu i fantastycznej 
architektury wkomponowanej w malowniczy krajobraz 
zalewu Beskidzkiego. Wyjątkowy charakter miejsca 
zapewnia swobodną i kameralną atmosferę a dogodny 
dojazd czynią Resort Molo doskonałym miejscem 
zarówno na rodzinny wypoczynek, jak i organizację 
konferencji i bankietów.

Molo Resort

GDZIE KUPIĆ:
Villa Natura 
ul. Podlesie 36, 32-641 Przeciszów 
www.villanatura.info 
biuro@villanatura.info 
tel. +48 792 902 208, +48 792 224 922

GDZIE KUPIĆ:
MOLO Resort 
ul. Główna 231 A, 32-608 Osiek 
www.czasnamolo.pl 
hotel@czasnamolo.pl 
tel. +48 33 432 25 00

GDZIE KUPIĆ:
Radocza Park Hotel Active & Spa 
ul. Parkowa 1, 34-100 Radocza 
www.radoczapark.pl 
recepcja@radoczapark.pl 
tel. +48 33 873 49 10, +48 33 873 49 25



STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA 
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel./fax: 33 841 05 84
e- mail: biuro@dolinakarpia.org
www.dolinakarpia.eu

  Dolina Karpia


