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hotel *** zimnik



poczuj się jak

     u siebie Hotel *** Zimnik 

   Lokalizacja

Hotel położony jest u stóp Góry Skrzyczne w zachodniej części 
Kotliny Żywieckiej: 

• do Szczyrku 8 km

• do Żywca 8 km

• do Bielska - Białej 18 km

Położenie obiektu z dala od miejskiego zgiełku daje możliwość 
połączenia pracy z wypoczynkiem blisko natury. Uroki 
tutejszych krajobrazów, bliskość gór, lasów i Jeziora 
Żywieckiego  sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na 
wypoczynek o każdej porze roku.

   Hotel

Do dyspozycji Gości oddajemy 22 pokoje z możliwością 
dostawki, restaurację, pub, salę konferencyjno-bankietową, 
saunę, gabinet masażu, parking oraz wypożyczalnię rowerów. 
Dla naszych najmniejszych Gości przygotowaliśmy: plac 
zabaw, krzesełka do karmienia na życzenie. 

Pokoje – komfortowo wyposażone, posiadają łazienkę, balkon, 
telewizję satelitarną, bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do 
Internetu.

   Dla firm

Organizujemy konferencje, sympozja, zjazdy oraz imprezy 
integracyjne. Nasze trzy sale mieszczą łącznie 155 osób. Na 
każde zapytanie przygotowujemy unikalny program, 
współpracując przy tym z najlepszymi organizatorami 
incentive.

konferencje 
                      i relaks w górach



Okolica i atrakcje

Ścieżka Przyrodniczo - Dydaktyczna w „Dolinie Zimnika”. Jej trasa z licznymi 
elementami edukacyjnymi przebiega przez piękny las leśnictwa Węgierska Górka na 
terenie gminy Lipowa. Urządzenia turystyczne i przystanki edukacyjne zlokalizowane  na 
trasie pozwalają przybliżyć wiedzę o przyrodzie, a także wypocząć na łonie natury. 
Długość trasy wynosi około 1,5 km. Czas potrzebny do przebycia całej ścieżki i 
przeanalizowania tematów przedstawionych na tablicach informacyjnych wynosi około 2 
godzin. Trasa ścieżki rozpoczyna się na parkingu leśnym obok leśniczówki Leśnictwa 
Ostre. Przy wjeździe na parking ustawiona jest tablica przedstawiająca przebieg trasy z 
zaznaczonymi przystankami.

Jezioro Żywieckie – zbiornik retencyjny na Sole koło Żywca, położony na granicy Kotliny 
Żywieckiej i Beskidu Małego. Utworzenie w 1966 r. zbiornika zaporowego spowodowało 
zalanie wsi, m.in. Tresnej, Zadziela i Starego Żywca. 
 Całkowita pojemność: 94,6 mln m³
 Powierzchnia jeziora: 10 km²
 Wysokość zapory: 39 m
 Głębokość : 26,8 m

Możliwość kąpieli, wędkowania, żeglowania, windsurfingu oraz rejsu statkiem 
wycieczkowym 

Muzeum Browaru w Żywcu – zostało uruchomione 9 września 2006 roku w wykutych w 
skale piwnicach leżakowych żywieckiego browaru z okazji 150 lecia jego istnienia. 
Muzeum składa się z 18 sal obejmujących powierzchnię ok. 1600 m2. Wnętrza Muzeum 
odwzorowują proces powstawania piwa w browarze. Wizyta rozpoczyna się w Sali Trzech 
Żywiołów, w której można obejrzeć składniki z których robi się piwo oraz szczegółową 
makietę browaru. Kolejne sale przenoszą zwiedzających przy pomocy "Wehikułu czasu" 
do XIX-to wiecznego Żywca, gdzie można obejrzeć pracownię architektoniczną, zakład 
bednarski, drukarnię, sklep kolonialny czy galicyjską karczmę. Całość ekspozycji 
uatrakcyjniają multimedialne pokazy (zdjęcia, film, dźwięk, projekcja). Zwiedzanie muzeum 
kończą sale prezentujące okres socjalizmu oraz labirynt okraszony dziesiątkami zdjęć, z 
którego należy znaleźć wyjście. 

Wyciąg krzesełkowy na górę Skrzyczne w Szczyrku – Skrzyczne (1257 m n.p.m.) 
najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego w Zewnętrznych Karpatach 
Zachodnich w Polsce. Jako najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego Skrzyczne należy do 
Korony Gór Polski. Stacja dolna – Jaworzyna czynna od 8.30 (weekend) lub od 9.30 
(pn.-pt) do 17.00, zimą czynna do ok. 16.00. 

Góra Żar w Międzybrodziu. Atrakcje: Kolej linowo-terenowa, przejazd w jedna stronę ok. 8 
zł (tel. 33 866 11 36), Elektrownia Szczytowo-Pompowa Górska Szkoła Szybowcowa, 
Wypożyczalnia Nart i Rowerów, Całoroczny Tor Saneczkowy, Park Linowy.

Leśny Gród w Milówce to magiczny zakątek, któremu nie obce są akcenty słowiańskich 
wierzeń. Znajduje się tu posąg Świętowita, który został zgłoszony do Księgi Rekordów 
Guinnesa. Jest to  14-metrowa rzeźba wykona z topoli, której pomysłodawcą jest Grzegorz 
Śleziak (projektant i właściciel ogrodu). W ogrodzie obecna jest również tematyka 
orientalna, którą w pełni oddaje ogród japoński, ścieżki Feng Shui, jak i reprezentują ją 
liczne odmiany roślin orientalnych, takie jak drzewko Ginko Biloba czy różne rodzaje 
bambusów. 

Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu to miejsce, które powinno się odwiedzić. Znajduje 
się w Ustroniu Zawodziu w Beskidzie Śląskim i jest on jedynym w swoim rodzaju parkiem, 
który daje możliwość spędzenia czasu dla całych rodzin, grup zorganizowanych w różnym 
przedziale wiekowym i pojedynczych gości. Jest to również raj dla fotografików, którzy 
mają tu możliwość fotografowania zwierząt praktycznie w naturalnych warunkach. Ten 
niekonwencjonalny ogród zoologiczny, który zaskakuje swą formą, pozwala na obcowanie 
z naturą, dziką przyrodą, rozrywką i edukacją w naturalnych warunkach starodrzewia 
bukowego. Wszystko to stanowi nowatorską ideę parku. 

Park Miniatur w Inwałdzie to jedyne miejsce, w którym możliwa jest podróż dookoła świata 
w ciągu jednego dnia. Potrzebne jest tylko kilka minut by przekroczyć granicę. Pomysłowo 
zaprojektowane alejki prowadzą turystów do kolejnych państw i ich cennych zabytków. W 
Parku Miniatur znajduje się ponad 50 modeli najsławniejszych cudów architektonicznych 
świata, m.in.: Świątynia Akropolu, Coloseum, Krzywa Wieża w Pizie, Bazylika św. Piotra, 
Statua Wolności, Mur Chiński, Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Big Ben, Sfinks, Biały Dom. 
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Hotel Zimnik, 34-324 Lipowa 990
www.zimnik.com.pl, tel. 33 867 02 81

tutaj
            nie da się 
               nudzić

hotel *** zimnik
zapraszamy


