
Chcesz znaleźć się w bazie noclegów Gminy Brzeźnica? Napisz: biurorady@brzeznica.pl 
 
 

Pałac w Paszkówce – Zespół Hotelowo-Parkowy 
 
 
Kontakt:  
tel. +48 535 404 222 
34-113 Paszkówka, ul. Pałacowa 21 
palac@paszkowka.pl 
 
 
 
 

Oferuje 70 miejsc noclegowych. Do dyspozycji gości 13 komnat pałacowych i 26 pokoi hotelowych o 
podwyższonym standardzie. Sale bankietowe, konferencyjne, kompleks restauracyjny, drink bar, sala 
fitness, basen, sauna, jakuzzi. 
 
 

Dom Polsko-Słowacki w Marcyporębie –

Bachorowicach 

Kontakt:  
biuro Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, tel. (33) 
879 20 93, 
Marcyporęba ul. Św. Marcina 218,  34-114 Brzeźnica. 
www.ckbrzeznica.pl. 
 
 

 Oferuje 24 miejsca noclegowe.  W budynku znajdują się 2 pokoje dziesięcioosobowe (łóżka    
 piętrowe) i 1 dwuosobowy. Zaplecze sanitarne, aneks kuchenny, świetlica. Teren ogrodzony z   
 placem zabaw, altaną i ogrodowymi stołami do tenisa i szachów. 
 
 
 

Noclegi Nad wodą 
 
 
Kontakt:  
Telefon: 510 401 106 
ul. Irysowa 12,34-114 Brzeźnica   
 
 
 
 
 
 

 
     Noclegi znajdują się w Brzeźnicy nieopodal Zatora, Wadowic i Krakowa. To idealne    
     miejsce dla pragnących odpoczynku od miejskiego zgiełku oraz szukających kontaktu z  
     naturą.       
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    Dom na Polanie  

 

 

 

 

 

 

       https://www.nocowanie.pl/noclegi/kopytowka/domy_wakacyjne/217919/ 

       To wiejski, przestronny dom (120 m2) z ogrodem, na polanie otoczonej rzeczką i lasem,        
       w miejscowości Kopytówka, gwarantuje wspaniały wypoczynek.  Idealnie sprawdzi się  
       zarówno dla  rodziny lub  grupy  znajomych, maksymalnie  do  8  osób. Do  dyspozycji  
       pozostawiamy dużą przestrzeń ogrodową z jacuzzi zewnętrznym, sezonowym basenem,  
       leżakami, miejscem na grillowanie i innymi dogodnościami.  
 
 

                                                                    
Pokoje gościnne Kossowa 
 
Kontakt: 
Telefon:730 003 641 
Kossowa 50A, 34-114 Kossowa 
https://pokojekossowa.pl/ 
 
 
 
 

          Pokoje gościnne położone są w miejscowości Kossowa, która znajduje się przy drodze  
          Krajowej 44. Do dyspozycji gości jest bezpłatny parking, zjeżdżalnia i trampolina. 
 
 
 
                                                                                 Agroturystyka Karino w Marcyporębie.  

                                                                                 Kontakt  
                                                                                Telefon: 501 634 308 
 

kontakt@agroturystyka-karino.pl 
    http://www.agroturystyka-karino.pl 
 
 
 
         Z  dala  od  wielkich miast, z  dala  od zgiełku  i  hałasu  wśród  pagórków,  lasów i  łąk   
         małopolski zachwycających swym krajobrazem, ciszą i spokojem znajduje się wyjątkowe     
         miejsce – kameralny  pensjonat „Karino” Ta niezwykła  posiadłość  agroturystyczna jest  
         prawdziwym  rajem  dla  ludzi   szukających   harmonii  z   przyrodą.  Miejsce    czaruje  
         lokalizacją i bogactwem przyrody. 
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Dom pod jesionem i lipą Chrząstowice   

 

 

 Rezerwacje 
 info+dom-pod-jesionem-i-lipa-chrzastowice@noclegi.pl 
 

 

 

 

        Wiejski domek wypoczynkowy w malowniczej miejscowości  Chrząstowice.  2 pokoje,    
        salonik, łazienka, w pełni wyposażona kuchnia, ganek, miejsce parkingowe, duży ogród,      
        teren ogrodzony, możliwość grillowania   i ognisk.  
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