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ARŁAMÓW Hotel is a four - star hotel, located in the Podkarpackie Region, Bieszczady 
district, municipality of Ustrzyki Dolne. The Hotel is situated on top of a hill (590 m above 
sea level), surrounded by the Carpathian Forest.

The complex of ARŁAMOW Hotel consists of two interconnected parts– a brand new 
structure and a thoroughly modernized historical building – the Residence, in which Lech 
Wałęsa, the subsequent President of the Republic of Poland was incarcerated in 1982 
for 6 months, after martial law was declared in the country. As an accommodation facility 
ARŁAMOW Hotel comprises as many as 254 rooms, including 213 in the new building 
and 41 in the Residence.

ARŁAMÓW Sports Centre is a part of a modern sports and leisure complex occupying 
an area of 230 hectares. It comprises such facilities as: an artificial turf pitch for football 
and rugby, sports hall with full-size handball, volleyball and basketball courts, tennis hall 
with two tennis courts, four squash courts, two gyms: medic-cardio and for sports prac-
tice, fitness room, an 18-metre tall climbing wall, two 25-metre long shooting ranges, two 
outdoor tennis courts, two outdoor beach volleyball courts, beach soccer pitch, 9-hole golf 
course with a double-sided driving range, an equestrian centre, stud farm with an indoor 
riding arena as well as a ski complex with two ski lifts and three ski runs.
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Hotel ARŁAMÓW to czterogwiazdkowy obiekt znajdujący się w województwie podkarpackim, powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne. Hotel położony jest 
na szczycie wzgórza (590 m n.p.m.), w otoczeniu lasów Puszczy Karpackiej.

Kompleks Hotelu ARŁAMÓW składa się z dwóch części połączonych ze sobą, części nowej oraz całkowicie zmodernizowanej części historycznej - Rezydencji, w której 
podczas stanu wojennego w 1982 roku, przez 6 miesięcy, internowany był Lech Wałęsa, późniejszy Prezydent Rzeczypospolitej. Ofertę noclegową Hotelu ARŁAMÓW 
stanowi aż 254 pokoi, z których 213 znajduje się w obiekcie nowym, zaś 41w Rezydencji.

Centrum Sportowe ARŁAMÓW jest częścią nowoczesnego, 230 - hektarowego kompleksu sportowo-wypoczynkowego. W jego skład wchodzą m.in.: pełnowymiarowe 
boisko ze sztuczną murawą do piłki nożnej oraz rugby, hala sportowa posiadająca: pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, hala tenisowa  
z dwoma kortami do tenisa ziemnego, cztery korty do squasha, dwie siłownie: medical cardio oraz sportowa, sala fitness, osiemnastometrowa ściana wspinaczkowa, 
dwie strzelnice sportowe 25 metrowe, dwa zewnętrzne korty tenisowe, dwa zewnętrzne boiska do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej plażowej, 9-dołkowe pole 
golfowe wraz z dwustronnym driving range, stadnina koni z krytą ujeżdżalnią, park linowy oraz kompleks narciarski z dwoma wyciągami i trzema trasami zjazdowymi.

HOTEL ARŁAMÓW



Picturesquely situated, the stadium is perfect for conducting practice training and 
activities designed for both amateurs and professional athletes. Therefore the facility can 
be used by e.g. sports clubs for training camps as well as by other groups, not involved in 
sports activities, for organising all sorts of events and company festivities.

The sports field with the dimensions: 115 x 74 m is covered with artificial grass, iDNA40, 
supplied by DESSO Sports Systems, and is filled with SBR material. The product is licensed 
as FIFA 2 STAR quality level.

The practice pitches of Real Madrid are covered with the same kind of material. The sports 
field is provided with permanent lines marking the actual pitch, with the dimensions 106 x 
68 m. The facility can also be used for rugby both practice and games.

The stadium is equipped with lighting (luminance of 100 lux on the pitch), a PA system 
as well as a scoreboard. The sports field can be divided along the halfway line into two 
separate parts by means of a mesh curtain. The pitch is surrounded with 8-metre tall ball 
stop net. The seating area with 770 comfortable chairs is designed for those watching the 
sporting competitions.
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Przepięknie położony stadion pozwala na prowadzenie treningów oraz zajęć zarówno o charakterze amatorskim, jak i profesjonalnym. Obiekt ten może więc być 
wykorzystywany przez kluby sportowe w trakcie zgrupowań oraz treningów, ale także przez pozostałe grupy na potrzeby organizacji eventów bądź różnych imprez 
firmowych.

Boisko ma wymiary 115 x 74 m, w całości pokryte jest sztuczną trawą firmy DESSO Sports Systems iDNA 40 i wypełnione materiałem SBR. Produkt ten posiada licencję 
FIFA 2 STAR..

Taką samą murawę posiada Real Madryt na swoich boiskach treningowych.
Boisko ma stałe linie wyznaczające pole gry o wymiarach 106 x 68 m.
Obiekt ten może być także wykorzystywany do treningów i rozgrywania meczów rugby.

Stadion posiada oświetlenie o natężeniu 100 luksów na płycie boiska, nagłośnienie oraz tablicę wyników. Za pomocą siatkowej kurtyny istnieje możliwość podziału 
boiska wzdłuż linii środkowej na dwie odrębne części. Płyta boiska ogrodzona jest specjalnymi piłkochwytami o wysokości 8 metrów.

Dla osób obserwujących sportowe zmagania, przeznaczona jest widownia z 770 wygodnymi krzesełkami.
Przy stadionie jest także budynek zaplecza, z sanitariatami i pomieszczeniami technicznymi.

STADION PIŁKARSKI



The sports hall comprising a total area of 5,390 m2 is directly connected with the hotel 
building. The facility is divided into two large halls (the main one and the tennis hall) and  
a number of smaller rooms designed for other sports disciplines. There is also a reception 
desk and a cafeteria.

The main hall has dimensions of 30 x 45 metres and is 19 metres high, and can be divided 
into three independent sectors.

The hall may be used as: 

• The hall may be used as:
• central basketball court (professional basketball backboards)
• central volleyball court
• central handball court
• three volleyball practice courts

The Hall has wooden double-framed floor - Barlinek sport floorboard certified by the 
Polish Basketball Federation. 

The hall is furnished with: 
• telescopic seating, of five rows with 288 seats
• professional handball goals – IHF standard
• professional basketball backboards “Super Sam 325” – FIBA certificate
• professional volleyball sets – FIVB standard
• professional scoreboard DTS 1800 NT3 

The main hall facilities include: 
• two changing rooms for teams, complete with sanitary unit
• two referees rooms complete with sanitary unit
• two coaching staff rooms complete with sanitary unit
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Hala sportowa o łącznej powierzchni 5,390 m2 połączona jest bezpośrednio z budynkiem hotelowym. Obiekt podzielony jest na dwie duże hale (główną i do tenisa 
ziemnego) oraz kilka mniejszych sal przeznaczonych dla innych dyscyplin sportowych. W hali znajduje się również recepcja oraz kawiarnia. 

Hala główna ma wymiary 30 x 45 metrów i wysokość 19 metrów,
z możliwością podziału hali na trzy niezależne sektory. 

Halę można wykorzystać jako:
• centralne boisko do koszykówki (profesjonalne najazdowe kosze);
• centralne boisko do piłki siatkowej;
• centralne boisko do piłki ręcznej;
• centralne boisko do futsalu;
• trzy boiska treningowe do siatkówki.

Hala pokryta jest podłogą drewnianą, podwójnie legarowaną – deska sportowa
Barlinek z certyfikatem PZKosz.

Dysponujemy rozkładaną siatkarską podłogą sportową typu Taraflex. 

HALA SPORTOWA

Na wyposażeniu hali znajdują się m.in.:
• trybuny rozkładane teleskopowe, pięciorzędowe o łącznej ilości 288 miejsc;
• profesjonalne bramki do piłki ręcznej – Norma IHF;
• profesjonalne kosze najazdowe „Super Sam 325” – Certyfikat FIBA;
• profesjonalne zestawy do siatkówki Norma FIVB;
• profesjonalna tablica wyników DTS 1800 NT3.

 
Hala główna posiada zaplecze składające się z:
• dwóch szatni dla drużyn z pełnym węzłem sanitarnym;
• dwóch pokoi sędziowskich z pełnym węzłem sanitarnym;
• dwóch pokoi trenerów z pełnym węzłem sanitarnym.



The tennis hall has the dimensions of 40 x 37 m and is 19 metres high. It comprising two 
doubles courts.

These are separated from each other by Huck barrier fencing, which ensures safety during 
games. The players staying at the courts can relax in a special resting area during breaks. 
The hall is covered with sports flooring GERFLOR Recreation 45 and is appointed with 
professional tennis equipment compliant with ILTF standard.

A direct view towards the tennis hall is available from the cafeteria, where contestants can 
relax during games, and watch their opponents.

Enthusiasts of this beautiful sport can take advantage of various options, including classes 
conducted by highly qualified instructors.

The tennis hall facilities include four changing rooms, each design-ed for 4 players, 
complete with showers and washrooms.

In the hall there is also a climbing wall, ranging in height from 14 to 18 metres and with  
a total climbing surface of 350 m2. This is one of the tallest indoor climbing walls in Poland.
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Hala tenisowa ma wymiary 40 x 37 m i wysokość 19 metrów. Mieszczą się na niej dwa korty deblowe do tenisa ziemnego. 

Korty oddzielone są od siebie za pomocą kurtyn grodzących marki Huck, co pozwala na bezpieczne i komfortowe rozgrywanie meczy. Dla zawodników przebywających 
na kortach zostały przygotowane miejsca do wypoczynku w czasie przerwy.

Hala posiada podłogę wykonaną z nawierzchni sportowej GERFLOR Recreation 45 i wyposażona jest w profesjonalne zestawy do tenisa z normą ILTF.

Bezpośrednio na halę tenisową skierowany jest widok z kawiarni, w której podczas rozgrywania meczy będzie można wypocząć oraz w komfortowych warunkach podglądać  
przeciwników.

Dla amatorów tego pięknego sportu posiadamy bogatą ofertę zajęć szkoleniowych pod okiem profesjonalnych instruktorów.

Hala tenisowa posiada zaplecze składające się z czterech szatni czteroosobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

W hali znajduje się również ściana wspinaczkowa o wysokości od 14 do 18 metrów oraz 350 m2 powierzchni wspinaczkowej. Jest to jedna z najwyższych ścian wspinaczkowych  
w Polsce.

HALA TENISOWA I ŚCIANA WSPINACZKOWA



In the sports hall, on Level -3, there are two advanced shooting ranges. They comprise 
areas of 299.30 m2 and 202.14 m2 respectively. The length of range allows for a shooting 
distance of 25m fort both for pneumatic guns and firearms.

The shooting ranges are equipped with approaching and revolving targets. Those wanting 
to check their shooting skills will be able to do so using a variety of weapons and will be 
supervised by qualified staff.

Squash courts are also located in the sports complex on Level -3. You can enjoy games in 
four McWil Premium squash courts. Each guest may benefit from instructor’s services and 
rent squash equipment.

On the same level you will find a specially designed, air-conditioned room of 96 m2, with 
5 table tennis stands. There is a separate changing room complete with showers and 
washrooms.
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W hali sportowej, na poziomie -3 znajdują się dwie profesjonalne strzelnice. Powierzchnia strzelnicy I to 299,30 m2,  strzelnicy II to 202,14 m2.

Długość torów pozwala na prowadzenie strzelania na odległość 25m zarówno z broni pneumatycznej jak i ostrej.

Strzelnice wyposażone są w tarcze najazdowe oraz obrotowe. Każda osoba chcąca sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, będzie mogła zrobić to korzystając z kilku 
rodzajów broni, pod okiem wykwalifikowanej obsługi.

Korty do squasha znajdują się w hali tenisowej na poziomie -3. Oferujemy Państwu cztery korty do squasha firmy McWil, w najlepszej wersji Premium. Każdy gość 
będzie mógł skorzystać z usług instruktora oraz wypożyczyć sprzęt do gry w squasha.

Na tym samym poziomie, znajduje się specjalnie przygotowana, klimatyzowana sala o powierzchni 96 m2, z 5 stołami do tenisa stołowego. Sala ta posiada własną szatnię 
z pełnym węzłem sanitarnym.

STRZELNICA SPORTOWA – SQUASH – TENIS STOŁOWY



We have prepared for our guests two exercise rooms with various levels of difficulty; which 
are both located in the building of the Sports Hall. The sports and medical-cardio gyms are 
furnished with top quality workout equipment complying with the highest standards.

On Level -3 there is a professional gym with equipment allowing for exercising all muscle 
groups. Guests using the gym can be supervised by qualified instructors. Every sports 
person, regardless of their leading primary sports discipline, will find here suitable 
equipment here for a any specific type of strength training.

The second gym is located on Level -1 of the building. Exercising in the large room with 
glass walls will be a real pleasure for everyone. Medical-cardio exercise room has been 
furnished with equipment for circuit and stationary workout with an option to monitor 
body performance during exercise. Adjoining the gym, there is a fitness room. You can 
participate in various classes, such as aerobics, conducted by qualified staff.

Next to the medical-cardio exercise room there is a cafeteria with 40 seats and a glass 
viewing balcony from which you can watch tennis games.
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Specjalnie dla naszych gości zostały przygotowane dwie siłownie o innej skali trudności, obie mieszczą się w budynku hali sportowej. Siłownie: sportowa i medicalcardio 
zostały wyposażone w najwyższej jakości sprzęt do treningów spełniający najwyższe światowe standardy.

Na poziomie -3 hali, znajduje się profesjonalna siłownia sportowa wyposażona w sprzęt do ćwiczeń na wszystkie grupy mięśniowe. Korzystać z niej będzie można 
pod okiem wykwa lifikowanych instruktorów. Każdy sportowiec, niezależnie od uprawianej dyscypliny sportowej, podczas treningu siłowego znajdzie u nas sprzęt 
odpowiedni do wybranego rodzaju treningu.

Druga z siłowni znajduje się na poziomie -1 budynku hali. Jej przeszklone ściany i przestronność sprawiają, że każdy trening staje się prawdziwą przyjemnością.

Siłownia medicalcardio została wyposażona w sprzęt do ćwiczeń obwodowych i stacjonarnych z możliwością kontroli pracy ciała w czasie wykonywania ćwiczeń. 
Bezpośrednio do siłowni przylega sala fitness. Pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów prowadzone są w niej między innymi zajęcia z aerobiku.

Obok siłowni medicalcardio zlokalizowana została kawiarnia z 40 miejscami siedzącymi oraz przeszklonym balkonem widokowym, z którego można podziwiać zmagania 
tenisistów.

SIŁOWNIE - SALE FITNESS



The outdoor sports facilities supplement the wide range of options on offer at the 
Arłamów complex. Adjoining the sports hall, there is a complex of sports fields, designed 
and equipped in accordance with recommendations of international federations, which 
can host championship-type events.

The complex comprises: 

• two full-size beach volleyball courts
• full-size beach soccer pitch
• full-size beach handball court
• multi-functional sports field, with dimensions of 36 x 18 m, which can be adapted to 

hold basketball, streetball, handball or badminton court
• two tennis courts

The facilities can be used by Guests of ARŁAMÓW Hotel **** as well as visitors who do 
not use accommodation services provided by the Hotel. Here everyone will find options 
matching their preferences.

Sport equipment can be rented and qualified instructors can participate in classes. 
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Bogatą ofertę sportową kompleksu Arłamów uzupełniają obiekty zewnętrzne. W bezpośrednim sąsiedztwie hali sportowej znajduje się kompleks boisk sportowych. 
Boiska zostały przygotowane i wyposażone zgodnie z zaleceniami światowych federacji i można rozgrywać na nich imprezy rangi mistrzowskiej.

W skład kompleksu wchodzą:

• dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej
• pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej plażowej
• pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej plażowej
• boisko wielofunkcyjne o wymiarach 36 x 18 m, z możliwością adaptacji na boiska do koszykówki, streetballa, piłki ręcznej, badmintona
• dwa korty tenisowe

Korzystać z tych obiektów mogą Goście Hotelu**** ARŁAMÓW jak i goście z zewnątrz, nie korzystający z usług noclegowych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.  
Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia odpowiedniego sprzętu sportowego oraz nauki gry pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

BOISKA ZEWNĘTRZNE



The wide range of recreational options on offer at ARŁAMÓW Hotel includes the 
possibility to play golf, and those lacking expertise can learn to play this increasingly 
popular sports discipline.

Our Guests can enjoy the picturesquely located 9-hole golf course, with the so-called 
short holes and the double-sided driving range, where they can practice their golf swing.

The golf course consist of 9 holes, each hole having two tees – yellow (for men) and red (for 
women and junior), with alternative tee boxes on 6 holes to provide a different experience 
throughout the 18 hole round.

Available to the players are two target greens, an impressive driving range of over 300 
m with the option to play down the hill to the club or up the hill as there is a formidable 
altitude difference, two roofed driving bays with 5 stations each, as well as the grass 
platforms and practice putting green with nine holes.

Arłamów golf course has been designed “from scratch” and because of its location and the 
natural layout of the terrain, it is definitely is one of the most interesting golf courses in 
Poland.

The Clubhouse of Arłamów Golf Club is the perfect place to relax and enjoy a coffe or  
a beer viewing the beautiful surroundings of Bieszczady.
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Pole golfowe ARŁAMÓW GOLF CLUB znajduje się w obrębie kompleksu hotelowego HOTELU ARŁAMÓW w malowniczej dolinie Jamna u podnóża wzgórza, na 
którym znajduje się Hotel. Jest otoczone pięknym lasem a widoki i kontakt z nieskażoną przyrodą zapierają dech w piersiach.

Warunki do ćwiczenia każdego rodzaju uderzeń są bardzo dobre. Do dyspozycji graczy pozostają dwa target greeny, ogromny driving range o długości ponad 300 m  
i sporej różnicy wzniesień z dwoma zadaszonymi platformami i ogromnymi platformami trawiastymi oraz ćwiczebny green z dziewięcioma dołkami.

Pole golfowe składa się z dziewięciu dołków. Dołki pola mają bardzo zróżnicowany charakter i nie ma tu mowy o znużeniu i monotonii. Mocno pofałdowane greeny 
stanowią wyzwanie dla graczy każdego poziomu. Każdy dołek posiada dwie platformy tee – dalszą „żółtą” ( męską) i bliższą „czerwoną” (damską i juniorską).

ARŁAMÓW GOLF CLUB posiada bardzo ładny dom klubowy z barem oferującym napoje ciepłe i zimne oraz alkohole wszelkiej maści, niezbędne akcesoria golfowe, 
żetony na driving range oraz wynajem sprzętu golfowego.  Zapraszamy od godziny 9 do zmierzchu na wyjątkowy  taras domu klubowego, z którego roztacza się piękny 
widok na pole golfowe oraz okoliczne lasy. 

ARŁAMÓW GOLF CLUB



ARŁAMÓW Hotel has its own equestrian centre with an indoor riding arena which is 
linked with the hotel via a roofed passage. In our stud farm we keep both saddle horses as 
well as those trained for pulling carriages – in summer, and sleighs – in winter.

The equestrian centre of ARŁAMÓW Hotel is a place where you will find well-trained 
horses, suitable for both beginners and advanced riders.

Our indoor riding arena is ideal for horse-riding lessons throughout the year, regardless 
of the weather conditions. Yet, it should be emphasized that the surroundings of Arłamów 
provide excellent conditions for horseback riding in the open spaces. In fact, one of the 
delineated and marked trails designed for equestrian tourism runs through the area 
occupied by the complex of Arłamów Hotel.

You do not have to be an expert rider to appreciate the beauty of horses and the joy of  
a trip by a horse-drawn carriage or a sleigh ride, providing perfect scenery for romantic 
trips in any season of the year.
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Hotel ARŁAMÓW posiada również stadninę koni wraz z krytą ujeżdżalnią, dzięki której możemy prowadzić zajęcia nauki jazdy konnej przez cały rok, bez względu na 
warunki atmosferyczne.

Ośrodek jeździecki Hotelu ARŁAMÓW to miejsce, w którym czekają na Państwa doskonale przygotowane konie, odpowiednie dla początkujących jak i zaawansowanych 
jeźdźców, nadające się do jazd wierzchem, jak i konie predysponowane do powożenia bryczkami – latem oraz saniami – zimą.

Warto również podkreślić, że otoczenie Arłamowa daje wyjątkowe możliwości jazdy konnej w terenie. Przez teren kompleksu hotelowego Arłamów przebiega jeden z wytyczonych  
i oznaczonych szlaków do uprawiania turystyki konnej.

Nie trzeba być wytrawnym jeźdźcem, aby docenić piękno koni i radość przejażdżki bryczką, wozem konnym lub saniami. Otoczenie Arłamowa stwarza idealną scenerię 
do roman tycznych wycieczek o każdej porze roku.

STADNINA KONI - KRYTA UJEŻDŻALNIA



In the proximity of ARŁAMÓW Hotel you will find a number of paths which are perfect for 
this sport, and lead through beautiful and picturesque areas. Both advanced and beginner  
Nordic Walkers can find here excellent routes here for recreation and high-level practice.

Nordic Walking poles can be rented from the ARŁAMÓW Sports Hall.

Enthusiasts of angling can enjoy the Hotel’s fish pond which has been prepared for our 
Guests in Jamna Valley. It is possible to rent angling equipment at the location. Along the 
shore of the pond there is a grill and a roofed area where you can dress, roast or smoke 
and consume the fish which you have caught or bought. Additionally, in Trójca, we have 3 
ponds with various fish species, which will definitely be attractive for those fond of angling.

Bike trails.

The location of ARŁAMÓW Hotel encourages visitors to explore the beautiful areas of 
Podkarpacie by bike. Tourists can enjoy a number of routes leading through the picturesque 
hills and valleys in the proximity of the Hotel. Their layout and varied level of difficulty will 
match expectations of the most demanding cyclists. Additionally, mountain bikes can be 
rented from the ARŁAMÓW Sports Hall.
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W pobliżu Hotelu ARŁAMÓW znajdą Państwo sieć ścieżek doskonale nadających się do tego sportu, prowadzących przez piękne i malownicze tereny. Zarówno 
profesjonaliści jak i amatorzy znajdą dla siebie idealne trasy do rekreacji oraz zaawansowanych treningów.

Na terenie Hotelu ARŁAMÓW istnieje możliwość wypożyczenia kompletu kijków do nordic walking.

Z kolei dla pasjonatów wędkarstwa oferujemy ogrodzony i przygotowany na potrzeby naszych Gości staw rybny w dolinie Jamnej. Na miejscu istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętu wędkarskiego. Nad stawem znajduje się grill oraz zadaszona wiata gdzie złowione i zakupione ryby, można oprawić, upiec lub uwędzić a następnie 
spożyć. Dodatkowo, w Trójcy, posiadamy 3 stawy z wieloma gatunkami ryb – w których każdy wędkarz znajdzie coś dla siebie.

Trasy rowerowe.

Położenie Hotelu ARŁAMÓW zachęca do eksploracji przepięknych terenów Podkarpacia także rowerem. Sieć dróg w pobliżu Hotelu, prowadzących malowniczymi 
wzgórzami oraz dolinami, oferuje dużo wrażeń, a ich konfiguracja i różny poziom trudności zadowoli nawet najbardziej wymagającego rowerzystę.

Ponadto, na miejscu w hotelu oferujemy wypożyczalnię rowerów górskich.

NORDIC WALKING - STAWY RYBNE - TRASY ROWEROWE



In winter ARŁAMÓW Hotel is the only place in the Bieszczady mountains where in 
addition to comfortable accommodation you can partake in winter sports in immediate 
proximity of the hotel. In spite of the south-western orientation of the slope and its 
exposure to sunlight, and because of the microclimate, as a rule, good conditions for skiing 
are found here from mid December to mid March. For the same reason, those skiing on the 
sunlit slope can enjoy an early-spring tan.

Arłamów Skiing Complex comprises the following facilities: 
• 2 T-bar lifts (double), 400 and 500 metre long, with the total traffic capacity: 2,400  
 people / hour.
• 3 ski runs with the length of: 400, 500 and 700 metres
• „Pavilion on the slope”, which holds: ski school with a license awarded by
• SITN PZN, ticket office, equipment rental, ski-service, storage, food outlet, staff room and  
 sanitary facilities. 

Suitable layers of snow along the ski runs, even in the case of moderate natural snowfall, 
is ensured by the artificial a snow groomer. The ski runs are flattened and maintained by 
snow groomer, and skiing after dark is possible thanks to artificial lightening.  

During winter, if the natural snow conditions are good enough, we also prepare a route for 
cross-country skiing. It is located at the lower area of the ski slope, next to the golf course 
and football pitch. Very good conditions for ski-touring and snowshoeing can be found in 
the proximity of or further away from Arłamów.
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W okresie zimowym Hotel ARŁAMÓW to jedyne miejsce w Bieszczadach, w którym oprócz relaksu w komfortowym Hotelu można czynnie uprawiać sporty zimowe nie 
oddalając się od niego. Choć stok w Arłamowie ma wystawę południowo-zachodnią, to jednak dzięki swoistemu mikroklimatowi dobre warunki narciarskie utrzymują 
się tutaj przeciętnie od połowy grudnia do połowy marca. Natomiast nasłonecznienie stoku powoduje, że jazda na nim posiada dodatkowy walor zdobycia pierwszej, 
wiosennej opalenizny.

W skład Kompleksu Narciarskiego w Arłamowie, wchodzą:
• 2 wyciągi orczykowe (podwójne o długości 400 oraz 500 metrów i łącznej przepustowości 2400 os / godz.
• 3 trasy narciarskie o długości: 400, 500 i 700 metrów
• „Pawilon na stoku”, w którym mieszczą się: szkoła narciarska posiadająca licencję SITN PZN, kasa biletowa, wypożyczalnia sprzętu, skiserwis, przechowalnia, bar 
oraz zaplecze socjalne i sanitariaty.

Odpowiednią warstwę śniegu na trasach, nawet przy umiarkowanych opadach naturalnych, zapewnia system sztucznego dośnieżania.

Na obu wyciągach można jeździć po zmierzchu z uwagi na znajdujące się tu sztuczne oświetlenie.

W okresie zimowym, jeżeli naturalne warunki śniegowe na to pozwalają, przygotowywana jest także trasa do uprawiania narciarstwa biegowego. Zlokalizowana jest ona 
w dolnej części stoku zjazdowego, obok pola golfowego  boiska piłkarskiego. Do uprawiania narciarstwa śladowego oraz wędrówek na rakietach śnieżnych doskonale 
nadaje się bliższe i dalsze otoczenie Arłamowa.

WYCIĄGI NARCIARSKIE - NARCIARSTWO BIEGOWE



Treatments on offer at the SPA & Wellness Zone of ARŁAMÓW Hotel will enable full 
recuperation after intense physical activity, and will be a perfect option for those who want 
to improve their general condition.   

Massage rooms offer sport and relaxation massages, i.e.:
• conditioning massage
• massage before exercise
• massage between exercises
• massage after exercise
• isometric massage

Facilities within SPA & Wellness Zone include: 
• 14 treatment rooms offering top quality therapies and rituals
• Moroccan Hammam – special area holding the ceremony of bathing, deep cleansing 

and body treatment.
• indoor swimming pool with swim lanes and water attractions
• paddling pool for children
• outdoor thermal swimming pool, operating throughout the year
• a variety of saunas, baths and Jacuzzi
• ‘Russian Banya’
• ice and snow caves
• Tepidarium
• scenic terrace with deckchairs, for sunbathing
• room for exercising and yoga
• VIP SPA – a separate part of the complex, which will meet expectations of even the 

most demanding hotel Guests.  
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Dla pełnej regeneracji po wysiłku sportowym oraz dla osób pragnących podreperować zdrowie idealnie sprawdzą się zabiegi oferowane przez strefę SPA & Wellness 
Hotelu ARŁAMÓW.

W strefie SPA & Wellness znajduje się między innymi:
• 14 gabinetów zabiegowych oferujących zabiegi i rytuały na najwyższym poziomie;
• Hammam Marokański–specjalne miejsce, w którym odbywa się ceremonia kąpieli,  

dogłębnego oczyszczania i pielęgnacji ciała;
• basen wewnętrzny z torami pływackimi oraz atrakcjami wodnymi;
• brodzik dla dzieci;
• całoroczny, zewnętrzny basen termalny;
• różnorodność saun, łaźni oraz jacuzzi;
• Ruska Bania;
• groty: lodowe i śnieżne;
• tepidarium;
• taras widokowy do leżakowania i kąpieli słonecznych;
• sala do gimnastyki i jogi;
• VIP SPA – wyodrębniona część kompleksu, która spełni oczekiwania nawet  

najbardziej wymagających Gości Hotelu. 

SPA & WELLNESS

Gabinety masażu oferują masaże sportowe i relaksacyjne tj.: 
• masaż kondycyjny;
• masaż przed wysiłkowy;
• masaż między wysiłkowy;
• masaż po wysiłkowy;
• masaż izometryczny.



ARŁAMÓW Hotel, as the only facility of this kind in Poland, has its own airstrip, which is 
14 kilometres away, additionally there is a heliport in the immediate proximity of the Hotel.

The dimensions of both the airstrip (1300x150m) and the asphalt runway (1200 x 35 m) 
allow for landings and take-offs not only of small aircrafts but also charter flights with up 
to 100 people on board.

The entire airport area is fenced off and guarded and for the duration of flights radio 
communication service is maintained.

Approximately 100 kilometres away from Arłamów there is Rzeszów-Jasionka 
international airport, from which ARŁAMÓW Hotel can provide direct transfer. At present 
the following airlines operate from the airport: LOT, Lufthansa, RyanAir and Eurolot.

International airport code is RZE.
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Jako jedyny tego typu obiekt w Polsce, Hotel ARŁAMÓW posiada własne lotnisko oddalone od Arłamowa o 14 km, zaś w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajduje 
się heliport.

Możliwość lądowań i startów nie tylko małych awionetek, ale również samolotów charterowych do 100 osób na pokładzie, zapewniają wymiary pasa lotniska (1300 x 
150 m) oraz asfaltowej drogi startowej – 1200 x 35 m.

Cały teren lotniska jest ogrodzony i dozorowany, zaś na czas wykonywania operacji lotniczych uruchamiana jest radiostacja korespondencyjna.

W odległości ok. 100 km od Arłamowa znajduje się również międzynarodowe lotnisko Rzeszów - Jesionka, z którego Hotel ARŁAMÓW może zapewnić bezpośredni 
transfer. Lotnisko obsługuje aktualnie następujące linie lotnicze: LOT, Lufhansa, Ryan Air i Eurolot.

Międzynarodowy kod lotniska to RZE.

LOTNISKO I HELIPORT
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Hotel ARŁAMÓW S.A. 

38-700 Ustrzyki Dolne
Poland

tel. +48 13 443 10 85 
fax: +48 13 492 76 96 

www.arlamow.pl
sport@arlamow.pl

www.facebook.com/HotelArlamow


