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BAZA NOCLEGOWA  
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bieczu 
Ul. Parkowa 1, 38-340 Biecz 
Tel/fax: 13 44 71 014, e-mail: schroniskobiecz@vp.pl 
 
Do dyspozycji gości: 
 160 miejsc w pokojach 2, 3 i 4 –osobowych, 
 łazienki z ciepłą wodą, prysznice, umywalki, WC, 
 kuchnie samoobsługowe oraz jadalnię dla grup zorganizowanych, 
 możliwość zamówienia dla grup wycieczkowych całodziennego wyżywienia lub 

wybranych posiłków, 
 świetlicę, 
 salę telewizyjną (TV SAT, wideo, DVD), 
 pralnię wyposażoną w pralkę automatyczną, 
 możliwość korzystania z hali sportowej, 
 monitorowany parking przy Schronisku, 
 możliwość wypożyczenia rowerów 
Schronisko jest placówką oświatową całoroczną. Doba w Schronisku trwa od godziny 
17:00 do 10:00 następnego dnia 
 
Ceny: 
nocleg dzieci, młodzież, studenci     -   18  zł  
nocleg goście nie związani z oświatą    -   23  zł 
nocleg dzieci, młodzież studenci - z legitymacją PTSM   -  16,20 zł 
nocleg pozostali goście nie związani z oświatą - z legitymacją PTSM   -   20,70 zł  
pościel     -    6  zł  
 
PTSM – posiadacze legitymacji Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  
 
Wypożyczalnia rowerów: 
Cennik:  3 zł za godzinę, 20 zł za cały dzień 
 

Doba w Schronisku trwa od godziny 17:00 do 10:00 następnego dnia. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=lItAF5BBpuLjPM&tbnid=KaSifRgaNh6k3M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://marionetmarco.e-monsite.com/pages/listes-des-hotels.html&ei=gz2XUo-NHOGKyQOpmYHIAQ&psig=AFQjCNGPHfuUaDE7nuCspsLZI4V_Y6A6bQ&ust=1385729795502676
mailto:it.biecz@msit.malopolska.pl
http://www.visitmalopolska.pl/
mailto:schroniskobiecz@vp.pl


  
Hotel Mimoza** 
Libusza 1 
38-306 Libusza 
tel: 13 44 75 194 
e-mail:mimozalibusza@interia.pl 
www.hotelmimoza.republika.pl 
 
Zakwaterowanie: 29 pokoi w pełni wyposażonych (łazienka, wc, tv, internet 
bezprzewodowy). Do dyspozycji gości są pokoje trzy-, dwu- 
 i jednoosobowe oraz komfortowe apartamenty.  
 
Do dyspozycji gości: Restauracja, recepcja czynna całą dobę, monitorowany 
parking, sauna sucha oraz parowa (solna) 
 
Ceny: od 60 zł. 

 
Hotel i Restauracja Grodzka* 
ul. Kazimierza Wielkiego 35, 38-340 Biecz 
tel/fax: + 48 13 44 71 121 
Tel.kom. 502 521 437 
e-mail:rgrodzka@poczta.onet.pl 
www.restauracjagrodzka.pl 
 
Zakwaterowanie: Hotel posiada 24 miejsca noclegowe (8 pokoi  
1 osobowych, 7 pokoi 2 osobowych i apartament) wyposażone  
w łazienkę z WC oraz telewizję kablową. 
 
Do dyspozycji gości: Telefon, fax oraz internet, room service, parking, restauracja  
i bar. 
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Ceny: 
 pokój 1-os. - 65zł 
 pokój 2-os. - 80zł 
 apartament - 100zł 

 

 
Ośrodek wypoczynkowy „Wczasy pod gruszą” 

ul. Belna Górna ,38-340 Biecz  
tel: +48 512 622 483, +48 502 857 398,  
e-mail: domkiwbeskidach@gmail.com 
www. domkiwbeskidach.pl 
 
Ośrodek składa się z trzech drewnianych domków całorocznych  
o powierzchni użytkowej 55,4 m2, w których znajdują się miejsca do spania dla 6 
osób.  
 
Do dyspozycji gości: 
W każdym domku na parterze znajduje się łazienka i salon  
z kominkiem, tarasem oraz aneksem kuchennym, natomiast na piętrze znajdują się 
dwa pokoje, w tym jeden z balkonem. Goście mają dostęp do bezprzewodowego 
internetu. Obok domków przygotowana została altana z grillem oraz miejsce do 
rozpalenia ogniska, a także piaskownica dla dzieci, huśtawki  
i boisko do gry w siatkówkę, sauna sucha, balia z jacuzzi, leżaki, hamaki, kosz do gry, 
boisko do gry w piłkę siatkową, badminton, rowery, małe bramki do piłki nożnej, 
sanki. 
W pobliżu altany znajduje się piękny ogród z urozmaiconą roślinnością i oczkiem 
wodnym oraz kładką.  
 
Uwagi:  

 Goście wypoczywający w domkach mają możliwość zakupu drewna (do 
kominka, grilla czy na ognisko). Cena 1 skrzynki  z drewnem wynosi 10 zł. 

 W domkach akceptowane są zwierzaki (np. psy). Opłata dodatkowa do ceny 
wynajmu wynosi 10 zł za dobę. Każdy właściciel zwierzaka odpowiada za jego 
zachowanie oraz posprzątanie po nim nieczystości w ogrodzie lub domku 
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Pokoje Gościnne MAGNOLIA Cezary Gołębiowski 
ul. Tumidajskiego 6 
38-340 Biecz 
tel: 13 44 711 52, kom. 509 421 941, kom. 502 916 241 
e-mail: magnoliabiecz@gmail.com   
www.magnoliabiecz.pl  
 
Położenie: 
Pokoje Gościnne MAGNOLIA położone są ok. 500 m od Rynku w Bieczu w kierunku 
wyjazdu na obwodnicę Biecza, przed mostem na rzece Ropa. 
 
Do dyspozycji gości: 
Ogród, altana z grillem i oczkiem wodnym, parking, plac zabaw dla dzieci, telefon, 
internet 
 
Zakwaterowanie: 

 pokój 1-osobowy, 

 pokój 2-osobowy posiada łazienkę z prysznicem , umywalkę, WC oraz aneks 
kuchenny z lodówką, kuchenką indukcyjną oraz naczyniami. 

 apartament  posiada łazienkę z  wanną, umywalkę, WC. 

 hol do rekreacji 
 
Ceny: od 50zł  

 

 

Villa Historia 
ul. Węgierska 13, 38-340 Biecz   
tel. 531 690 830 
 tel. 601 928 867 
 email: pokoje@villahistoria.com 
www.villahistoria.com 

 
Zakwaterowanie: pokoje 1 i 2 osobowe, apartamenty, wyposażone w telewizor 

 i łazienki z prysznicem, których standard dorównuje tym apartamentom  
z najlepszych hoteli w powiecie gorlickim.  
 
Do dyspozycji gości: Internet bezprzewodowy WI-FI, sala bankietowa, 
usytuowanana najwyższym piętrze budynku. 
 

Cena: od 95 - 190 zł 
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