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Witamy!

Caryńska Resort & SPA znajduje się u stóp Połoniny Caryńskiej w otulinie Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego nad potokiem Dwernik. Jest to miejsce łączące tradycję i przywiązanie do gór z 
nowoczesnością, wysokim standardem usług i komfortowym wypoczynkiem. Obiekt posiada 

wysokiej klasy pokoje Standard oraz luksusowe pokoje Deluxe z prywatną sauną, dwuosobowym 
jacuzzi i bio-kominkiem.



Basen
Basen rekreacyjny w Caryńska Resort & SPA wyposażony został w strefę wodnych atrakcji, m.in. 

ławkę powietrzną, bicze wodne, sztuczną falę oraz wbudowany drink bar, z którego mogą Państwo 
korzystać spędzając czas w wodnej strefie relaksu. Obok basenu znajduje się brodzik dla dzieci, który 

obserwować można z wygodnych leżaków. 

Atrakcje w obiekcie



SPA & Wellness
Strefa SPA & Wellness to idealne miejsce do wypoczynku. To tutaj umysł uwalnia się od natłoku myśli, 

a ciało poddaje się kojącemu relaksowi. W gabinetach masażu nasi zdolni, doświadczeni masażyści 
zadbają o Państwa, oferując bogata gamę zabiegów pielęgnacyjnych oraz kosmetycznych, 

dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
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Bilard i kącik gier 
Do Państwa dyspozycji oddajemy kameralną salę bilardową z profesjonalnym stołem oraz kącik gier 
w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. Gry planszowe to jedna z tych rozrywek, która potrafi 

skutecznie zintegrować na wiele godzin przyjaciół, rodzinę, dzieci w różnym wieku.
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Wodny plac zabaw
Na terenie naszego resortu znajduje się pierwszy w Bieszczadach prawdziwy wodny plac zabaw. 

Ogrodzony i wyposazony w bezpieczna nawierzchnię, stanowi doskonałe miejsce do letnich zabaw 
dla naszych najmłodszych Gości.
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Plac zabaw i kącik dla dzieci 
Nasz obiekt jest przyjazny dzieciom, dlatego zadbaliśmy o to, by  w ogrodzie przy naszym hotelu 
znalazł się duży  plac zabaw.  W restauracji zlokalizowaliśmy kącik dla najmłodszych gości. Dzięki 
starannie dobranym, różnorodnym zabawkom jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie coś dla 

siebie.
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Biesiada grillowa
Altana znajdująca się o otoczeniu starych buków, to idealne miejsce na organizację imprezy 

integracyjnej. Spotkanie w luźnej atmosferze, przy gorącym kamiennym palenisku i tradycyjnej 
polskiej kuchni grillowej tworzy atmosferę sprzyjającą nawiązywaniu ożywionych dyskusji i 

zacieśnianiu więzi międzyludzkich.
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Quady i offroad
Ukształtowanie terenu w Bieszczadach sprzyja przejażdżkom quadami oraz samochodami, 

przystosowanymi do ekstremalnych warunków terenowych. Różnorodne trasy zaspokoją zarówno 
fanów motoryzacji, jak i spragnionych pięknych widoków turystów. Offroad to gwarancja 

niezapomnianych emocji. By dobrej zabawy stało się zadość, zorganizujemy dla Was tematyczną 
wyprawę „Śladami Watahy” i ognisko.
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Paintball
Paintball to jedna z najpopularniejszych form spędzenia wolnego czasu. Oparta na rywalizacji, 

zapewnia wysoki poziom adrenaliny, uczy szybkiego podejmowania decyzji oraz pracy w grupie. 
Istnieje wiele scenariuszy i sposobów prowadzenia gry. Pojedmij wyzwanie i rozegraj ekscytujący 

mecz w bieszczadzkim terenie!
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Team Building
To atrakcja składająca się z szeregu konkurencji, których celem jest integracja grupy.  Podczas turnieju 

kilkuosobowe drużyny zmagają się z takimi zadaniami jak: wyścigi w potrójnych spodniach, wyścigi 
na skrzynkach, wyścigi na wielkich rurach, narty wieloosobowe, latający dywan, Bieszczadzkie 

Palystation, Mega Puzzle, Mega ołówek itp.
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Mega piłkarzyki
Każdy zna popularne barowe piłkarzyki, to identyczne urządzenie tylko kilkanaście razy większe, 

w którym do Ty i Twoi znajomi są piłkarzykami. Gracze w jednej linii muszą poruszać się w 
identycznych kierunkach, w innym przypadku doprowadzi Was to do wielu śmiesznych sytuacji ale 

nie do gola.
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Bumper Ball 
Bumper Ball  jest błyskawicznie zyskującą popularność zabawą,  wzorowaną na grze w piłkę nożną. 
Jednak w tym przypadku uczestnicy poza sportowymi strojami, noszą na sobie wielkie dmuchane 

kule.  Mnogość bezpiecznych zderzeń, wywrotek a nawet stójek na głowie sprawi, że to będzie Wasz 
mecz życia!
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Snookball  
To rewelacyjna gra będąca połączeniem billarda i piłki kopanej. Zasady jak w bilardzie, ale uderzamy 

nogą lub głową. Gra pojedynczy gracz lub cały zespół.
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Wieczór Zakapiorów
Podczas wieczornego spotkania, uczestnicy zmagają sie z takimi zadaniami jak: dojenie krowy 

Balbiny, piłowanie kloca piłą „moja twoja” na czas , drużynowe wbijanie gwoździa na czas , dojenie 
krowy Balbiny , siłowanie na rękę na profesjonalnym stole do Armwrestlingu , zakapiorska waga 
siły , rzut podkową, łowienie rybek. Na życzenie Gości, dodatkowo zapraszamy bieszczadzkiego 

zakapiora, który śpiewa ballady i opowiada o Bieszczadach.
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Warsztaty
Warsztaty to świetny pomysł na wspólne aktywności by imprezy integracyjne, teambuildingowe 

były udane. Naszą domeną są artystyczne warsztaty dla dzieci i dorosłych, pracowników firmy, 
podczas pikników rodzinnych, podczas imprez dla Klientów. W naszej ofercie znajdują warsztaty: 

garnacarskie, robienia mydła oraz filcowania.
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Wędrówki piesze i nordic walking
Bieszczady to kraina zachwycających pejzaży. Zielone wzgórza, trasy spacerowe i mnóstwo 

cudownej natury wokół to gwarancja udanej pieszej wędrówki i treningu nordic walking, który 
łączy w sobie cechy idealnej aktywności ruchowej dla wszystkich bez względu na wiek, masę ciała i 

poziom sprawności fizycznej, budując witalność, angażując i wzmacniając niemal wszystkie mięśnie.
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Narty biegowe i ski-tour
Leśne bieszczadzkie ścieżki są stworzone do turystyki narciarskiej. Nasze góry charakteryzują się 

znakomitym terenem do odbywania wędrówek narciarskich polegających na podejściu na nartach 
i zjechaniu najczęściej w dziewiczym, nieprzygotowanym maszynami terenie. Łagodne trasy „krainy 

dolin” wpisują się natomiast doskonale w upodobania narciarzy biegowych.
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Kulig
Kuligi to wesoły sposób na każdą zimową imprezę. Śnieżna wyprawa zapewnia wiele emocji, jak 

również możliwości oglądania pięknych krajobrazów. Jest to doskonały sposób na integracje 
w większym gronie. Najlepszym zakończeniem kuligu jest wspólne ognisko, pieczenie kiełbas i 

biesiada przy regionalnej muzyce.
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