
OFERTA
 noclegowa dla klienta biznesowego

KRAKÓW
SZCZYRK



Rozumiejąc, że współczesne hotelarstwo 
ma zaspokajać rozmaite preferencje, 
gusta i potrzeby odnośnie rodzaju i typu 
zakwaterowania, przygotowaliśmy dla Państwa 
ofertę noclegów w ramach obiektów 
składających się na MKG TRAVEL Accomodation

Wielkim plusem naszej grupy jest to, że zrzesza ona obiekty różnego typu, co pozwoli 
Państwu wybrać opcję idealną dla siebie. Specjalnie dla klientów biznesowych, 
przygotowaliśmy oferty wynajmu pokoi i apartamentów w ramach poszczególnych 
obiektów wraz z podaniem ich pełnej charakterystyki.

NOBEL
S U I T E S

APARTAMENTY 
NOBEL SUITES KRAKÓW

ANGEL HOUSE 
BED&BREAKFAST KRAKÓW

BED&BREAKFAST KAROLINKA 
GUEST HOUSE SZCZYRK

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą 

MKG TRAVEL Accomodation

OBIEKTY W KRAKOWIE OBIEKT W SZCZYRKU



NOBEL
S U I T E S



NOBEL
S U I T E S

APARTAMENTY

NOBEL SUITES
Samoobsługowe apartamenty ulokowane na trzech piętrach kamienicy 
w centrum miasta. Nasz aparthotel działa od kwietnia 2012 roku, 
oferując najwyższej jakości zakwaterowanie w bardzo przystępnej cenie, 
co potwierdzają tegoroczne nagrody i wyróżnienia od Tripadvisor oraz Venere.

OBIEKTY W KRAKOWIE



NOBEL SUITES to:

- 11 indywidualnie urządzonych, samoobsługowych apartamentów dla 1 3 osób z
    prywatną łazienką i wyposażona kuchnią/aneksem kuchennym
- możliwość dostawki dla 4 osoby (+50 pln/noc)
- darmowe WIFI i TV
- ręczniki, pościel, mydełka, kawa i herbata wliczone w cenę
- idealna lokalizacja zaraz obok Dworca PKP i PKS oraz Galerii Krakowskiej
- możliwość wynajmu długoterminowego
- doba od 14.00 do 11.00, indywidualne zamledowania o umówionej porze (brak recepcji 24h)

CENNIK

Pytania i rezerwacje: stay@mkgroup.co z dopiskiem “oferta dla klienta biznesowego”

NOBEL SUITS
ul. Rakowicka 23/29

31 510 Kraków

tel.: 500 838 883 (9.00 -17.00) 
www.nobelsuites.com 

stay@mkgroup.co 
https://www.facebook.com/NobelSuites

NOBEL
S U I T E S

apartament dla 1 osoby: 100 PLN 
apartament dla 2 osób: 150 PLN 
apartament dla 3 osób: 200 PLN





ANGEL HOUSE II 
BED&BREAKFAST
Boutiqowy aparthotel typu bed&breakfast działający na krakowskim rynku od 2006 roku.
Kilkkukrotny zdobywca nagrody Travellers Choise przyznawanej co roku przez portal Tripadvisor, 
wyróżniony także przez inne portale, jak Booking i Venere.

OBIEKTY W KRAKOWIE



ANGEL HOUSE BED&BREAKFAST to:

- łącznie 6 komfortowych pokoi z prywatnymi łazienkami i dostępem do 
           w pełni wyposażonej wspólnej kuchni
- korzystna lokalizacja (ul. św. Sebastiana 20/5), dokładnie w połowie drogi między 
    Rynkiem a Kazimierzem oraz w miejscu krzyżowania się różnych linii komuniakcyjnych
- śniadanie kontynentalne wliczone w cenę pobytu, serwowane codziennie w godzinach: 8.00- 10.00
- możliwość dostawki dla 3 osoby (+50 pln/noc)
- darmowe WIFI i TV
- ręczniki, pościel, mydełka, kawa i herbata wliczone w cenę
- doba trwa od 14.00 do 11.00, indywidualne zameldowania o umówionej porze (brak recepcji 24h)

pokój dla 1-2 osób:  

230 PLN/noc (do 3 nocy)
200 PLN noc (powyżej 3 nocy)

Angel House Bed&Breakfast
ul. św. Sebastiana 20/5

31 049 Kraków

tel: 514 14 14 00
angelkrakow@gmail.com 

www.angelkrakow.com 
https://www.facebook.com/AngelKrakow

CENNIK





BED&BREAKFAST 
KAROLINKA GUEST HOUSE
Karolinka Guest House to całkowicie zmodernizowane i dostosowane do współczesnych 
standardów dawne schronisko górskie. Obiekt jest położony na wzniesieniu – około 400 
metrów od jednej z centralnych ulic w Szczyrku, gdzie znajdują się liczne sklepy, bary, 
restauracje i przystanek PKS; 900 metrów od Centralnego Ośrodka Sportu 
i licznych wyciągów górskich. Lokalizacja domu gościnnego jest wręcz idealna, dla każdego, 
kto pragnie w ciszy i spokoju odpocząć od zgiełku miasta, jednocześnie zachowując łatwy 
dostęp infrastruktury miejskiej. 

Nasz dom gościnny składający się z 4 pokoi standard z prywatnymi łazienkami i 4 apartamenty z prywatnymi 
łazienkami i aneksami kuchennymi (22 miejsca, 19 łóżek).

OBIEKT W SZCZYRKU



BED&BREAKFAST KAROLINKA GUEST HOUSE to:

- darmowe WIFI i TV
- ręczniki, pościel, mydełka, kawa i herbata wliczone w cenę
- śniadanie kontynentalne wliczone w cenę pobytu, serwowane codziennie w godzinach: 
  8.00 -11.00
- idealna lokalizacja zaraz obok Dworca PKP i PKS oraz Galerii Krakowskiej
- doba od 14.00 do 11.00, indywidualne zameldowania o umówionej porze (brak recepcji 24h)
- miejsca parkingowe (po uprzedniej rezerwacji)

pokój dla 1 osoby: 100 PLN 
pokój dla 2 osób: 150 PLN 
apartament dla 2 osób: 200 PLN 
apartament dla 3 osób: 250 PLN

CENNIK



OFERTA EVENTOWA 

KAROLINKA GUEST HOUSE

Szczyrk to przede wszystkim bardzo popularny wśród 
narciarzy kurort zimowy. Jednak wspaniały krajobraz, 
rozmaita rzeźba terenu i bliskość większego miasta 
sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do aktywnego 
wypoczynku przez cały rok.

Ze względu na okolicę, w jakiej położony jest nasz dom gościnny oraz przestrzeń, 
jaką dysponujemy w obiekcie, jesteśmy w stanie zorganizować dla Państwa 
szereg atrakcji plenerowych i wewnątrz budynku o charakterze sportowym, 
rozrywkowym, kulturalnym czy teambuildingowym. Organizujemy także 
różne typy wyjazdów szkoleniowych i zapewniamy odpowiednie zaplecze 
techniczne: istnieje możliwość wynajmu odpowiedniego sprzętu konferencyjnego 
(np. komputer/rzutnik/mikrofon/głośniki/rejestratory) i sprzętów wspomagających 
(drukarka/ksero/stojaki/flipcharty/tablice).



IMPREZY I ATRAKCJE 

INDOOROWE:
tematyczne warsztaty kreatywne (rzeźba/malarstwo/ceramika/fotografia, inne) 
wieczorki tematyczne, np. filmowe/muzyczne
spotkania coachingowe
spotkania motywacyjne
spotkania biznesowe

IMPREZY I ATRAKCJE 

OUTDOOROWE:
zorbing wingsuit paralotnia
skok na bungee kolarstwo
joga
aerobic
biegi górskie
parkour
alpinizm podziemny (grotołaz)
skoki ze spadochronem
lot balonem
loty widokowe samolotem
rajdy offroadowe
paintball/ASG
gry fabularne według wybranej tematyki
quady
skutery śnieżne
szkółka narciarska, snowboardowa
kulig
ognisko
piknik
wycieczki górskie według popularnych lub specjalnie zaprojektowanych, tematycznych tras jazda konna
wypad na dyskotekę do Bielska Białej
kolacje tematyczne w wybranym miejscu
akcje prospołeczne (ekologiczne, kulturalne, inne) realizujące postawę Corporate Social Responsibility firmy
zwiedzanie okolicy z przewodnikiem
wycieczka do Muzeum Browaru w Żywcu



Pytania i rezerwacje: szczyrk@mkgroup.co z dopiskiem “oferta dla klienta biznesowego”

KAROLINKA GUEST HOUSE
ul. Jodłowa 21

43 370 Szczyrk

tel.: tel: 513 202 120
szczyrk@mkgroup.co 

www.karolinkaszczyrk.pl 
https://www.facebook.com/KarolinkaSzczyrk

wynajem całego domu 
oraz atrakcje dodatkowe 
są wyceniane osobno 
na podstawie szczegółów zamówienia

CENNIK


