
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Goście, 
 
Witamy w Eko Motel Na Wierzynka  
 
Przygotowany przez nas informator to zbiór zasad, którymi kierujemy się w 
codziennej pracy. Znajdą tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o hotelu i 
oferowanych usługach. 
 
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt był w pełni satysfakcjonujący i 
pozostawił niezapomniane wrażenia jeszcze na długo po wyjeździe. 
 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub problemy, prosimy o kontakt z 
Recepcją . 
 
 
Właściciele 
Adam i Jolanta Pasek 
 
oraz Zespół Obsługi Eko Motel Na Wierzynka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eko Motel Na Wierzynka   
www.nawierzynka.pl 

www.ekomotel.pl 
www.parkpinokio.pl 

 
 

Tel: +48 122783614 , 668031352

http://www.nawierzynka.pl/
http://www.ekomotel.pl/
http://www.parkpinokio.pl/


 
 
Regulamin Hotelu – Prosimy o zapoznanie się z regulaminem hotelowym, który 
stanowi integralną część informatora hotelowego. Regulamin Motelu dostępny jest w 
każdym pokoju, stronie internetowej www.nawierzynka.pl  
 
Doba pobytowa - rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 11:00 dnia 
następnego. 
 
Cisza nocna - trwa od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego. 
 
Śniadania – poranny posiłek serwowany jest w hotelowej restauracji w godzinach 

7:00-10:00 w sezonie po za sezonem w godzinach 8:00-10:00. Śniadanie można 

zamówić w Restauracji lub na Recepcji.  
Koszt usługi: 25zł – osoba dorosła, 
                       15zł – dzieci do lat 10 
                       dzieci do lat 2 bezpłatnie  

 

Restauracja – serdecznie zapraszamy do motelowej restauracji. W menu znajdą 

Państwo tradycyjne dania kuchni polskiej przyrządzone według autorskich przepisów 

szefa kuchni. Wszystkie dania przyrządzane są ze starannie wyselekcjonowanych 

produktów pochodzących z lokalnych, ekologicznych hodowli i upraw. 
 
Zamówienia przyjmowane są w godzinach 12:00 – 21:30 w sezonie poza sezonem 

12:00-20:00.  

 

Dodatkowe wyposażenie - jeżeli macie Państwo prośby dotyczące, dodatkowych 

koców, poduszek - prosimy o kontakt z recepcją. 

 
Cenne przedmioty - Istnieje również możliwość przechowania wszystkich cennych 

rzeczy w sejfie na recepcji bez dodatkowych opłat. 

 
Wypożyczalnia sprzętu: typu czajnik, żelazko, deska do prasowania bezpłatnie 
prosimy o kontakt na recepcji. 
 
Pranie odzieży – Na terenie obiektu dysponujemy pralnią, mogą Państwo z   
                            zlecić usługę 
                             
Pranie Odzieży od 12:00-16:00 prosimy o kontakt na recepcji. 
 
Koszt Prania 15zł/kg  

 
Prasowanie odzieży- dla Państwa wygody i komfortu oferujemy możliwość 
bezpłatnego wypożyczenia żelazka i deski do prasowania. Chęć wypożyczenia 
sprzętu prosimy zgłaszać w recepcji. Po wykonaniu czynności prosimy niezwłocznie 
zwrócić sprzęt na recepcję (PPOŻ-Bezpieczeństwo) 

 

 

 

http://www.nawierzynka.pl/


Rzeczy znalezione – przetrzymywane są w Motelu 6 miesiące od daty Państwa 

wyjazdu. Prosimy o kontakt z Recepcją Motelu ( TEL: 12-178-36-14)  Wysyłka 

odbywa się na Państwa koszt, zawsze z potwierdzeniem odbioru, potrzebne są pełne 

dane wraz z mailem i numerem telefonu. W przypadku braku kontaktu z Państwa 

strony, pozostawione rzeczy po upływie 6 miesięcy są oddawane na cele 

charytatywne lub społeczne. 

 

Faks, E-Mail, Ksero, Drukowanie – hotel oferuje możliwość skorzystania z usług 
biurowych, cennik poszczególnych usług znajduje się w Recepcji Hotelu. 
 
Listy, Przesyłki, Paczki – istnieje możliwość pozostawienia w Recepcji Hotelu 
korespondencji do wysłania. Na Państwa życzenie możemy również zamówić usługę 
kurierską (usługa dodatkowo płatna wg cennika firmy kurierskiej). 
 
Internet – Na terenie całego hotelu mają Państwo dostęp do bezpłatnego, 
bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi) o prędkości 8/2 Mb/s.  
Aby uzyskać dostęp do internetu proszę wyszukać najmocniejszą sieć wifi  
 hasło: nawierzynka 
 
Tv-  Uruchamianie tv kanałów naziemnych polskich, jeżeli w pokoju są dekodery do 
odbioru tv naziemnej proszę włączyć dekoder pilotem do dekodera  a pilotem do 
Tv przełączyć na tryb AV.   
 
Pokoje - oferujemy Państwu pokoje ,wyposażone w telewizor LCD, suszarkę do 

włosów, dostęp do bezprzewodowego do internetu, lampka nocna, czajnik, szklanki, 

radio, koce. 

Pokoje wyposażone dodatkowo w lodówkę:  

                                                  w klimatyzację:   

 

Opłata za korzystanie z klimatyzacji 20zł/doba  

Pilot do pobrania na Recepcji. 

 

Rowery i Skuter – Na Terenie obiektu mogą Państwo skorzystać z naszej mini 

wypożyczalni rowerów. 

 

Koszt wynajęcia rowerów: 10zł/h 30zł/cały dzień od 8:00-20:00  

 

Koszt wynajęcia Skutera:  

 

Klucze – Prosimy o pozostawianie kluczy w recepcji. Jeżeli planują Państwo wrócić 

do obiektu po 22:00 proszę kluczę zabrać ze sobą. W przypadku zgubienia klucza 

do pokoju, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu na recepcji, zostanie 

policzona opłata 50zł za zgubę. 

 

Opieka medyczna – w przypadku Państwa złego samopoczucia czy też 
pogorszenia stanu zdrowia prosimy niezwłocznie zgłosić ten fakt na recepcji. 
 



Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – ze względu na bezpieczeństwo bardzo 

prosimy o nieużywanie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych 

niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek, zasilaczy urządzeń 

RTV i komputerowych. W momencie uruchomienia się alarmu przeciwpożarowego 

prosimy o niezwłoczne opuszczenie Motelu zgodnie z planem ewakuacyjnym 

zamieszczonym na drzwiach każdego pokoju. Do momentu przybycia Straży 

Pożarnej za ewakuację Gości odpowiedzialni są pracownicy Hotelu. 

 
Nagłe wypadki - w razie pożaru lub innego zagrożenia prosimy Państwa o 
niezwłoczne powiadomienie Obsługi oraz kontakt z Recepcją. 
 
Apteczka pierwszej pomocy – znajduje się w Recepcji Hotelu. Dysponujemy 

podstawowymi lekami przeciwbólowymi oraz materiałami opatrunkowymi, które 

wydawane są na Państwa indywidualne życzenie. Hotel nie bierze 

odpowiedzialności za ich użycie. Informację o najbliższej czynnej aptece uzyskają 

Państwo od pracowników Recepcji Hotelu. 

 
Wyjście awaryjne – w trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie 
się z planem ewakuacyjnym umieszczonym na drzwiach wejściowych do Państwa 
pokoju. 
 
 
TELEFONY ALARMOWE i PRYDATNE:  
 
POGOTOWIE: 999 
 
STRAŻ POŻARNA: 998  
 
POLICJA: 997  
 
NUMER ALARMOWY: 112  
 
TAXI WIELICZKA: 12 278 65 55, 721 600 300  
http://www.taxiwieliczka.pl/ 
 
ICAR TAXI:  12 653 55 55 , 12 888 0000 
http://icartaxi.eu 
 

 

Dbanie o środowisko i ekologia dużą wagę przywiązuje do kwestii ochrony 

środowiska i oszczędzania. Prosimy o rozsądne korzystanie z elektryczności i wody, 

my na każdym kroku dokładamy wszelkich starań aby racjonalnie – oszczędnie 

gospodarować zasobami wody, elektrycznością i odpadami. Pranie ręczników i 

pościeli odbywa się na Państwa prośbę, lecz nie rzadziej niż raz na 4 dni. Jeżeli 

życzą sobie Państwo wymiany ręczników, prosimy o pozostawienie ich na podłodze 

w łazience. Wokół Nas jest piękna i czysta przyroda, zróbmy wspólnie to, co w 

naszej mocy, by ta unikatowa flora i fauna nie została bezmyślnie zniszczona. 

Dbajmy o nasze wspólne dobro.  

http://www.taxiwieliczka.pl/
http://icartaxi.eu/


 
Palenie tytoniu - na terenie całego Motelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, a w 

szczególności w pokojach hotelowych. Naruszenie zasady jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na obciążenie karą umowną w wysokości 500 zł (za każdorazowe 

złamanie zakazu) i zostanie doliczona do Państwa rachunku. 

Na terenie obiektu zostały wyznaczone dwa miejsca dla palaczy oraz zewnętrzne 

otoczenie obiektu.  
 
Zniszczenia – w trosce o wzorowy stan wyposażenia naszego motelu, służącego 

wszystkim gościom, stosujemy zasadę, iż Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność 

materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów 

wyposażenia i urządzeń technicznych motelu powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego 

winy lub z winy odwiedzających. Jeżeli Gość motelowy wykracza w sposób rażący 

lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi motelowemu lub przez swoje 

niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych pomieszczeń w motelu 

uciążliwym, motel może odmówić dalszego świadczenia usługi bez prawa do zwrotu 

poniesionych kosztów. Szczegółowe normy postępowania zamieszczone są w 

Kodeksie Cywilnym oraz w Regulaminie Hotelowym dostępnym w każdym pokoju 

oraz Recepcji Hotelowej. 

 
Dzieci – dla wygody karmienia naszych najmłodszych Gości w restauracji są 

dostępne specjalne krzesełka dla dzieci. Dla ich bezpiecznego snu po wcześniejszej 

rezerwacji nasza obsługa wstawi nieodpłatnie do Państwa pokoju łóżeczko dla 

niemowlaków. W Restauracji znajduję się także mobilny przewijak w celu przebrania 

dziecka.  

 

Bilard, Ping-Pong, Rzutki, Piłkarzyki:  Na terenie obiektu znajduję się sala z grami 

dla dzieci. 

Bilard 10zł/1h 

Rzutki, Piłkarzyki na monety 

Ping-Pong Gratis  

Dzieci mogą przebywać w Sali tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. 
Sala dostępna po wcześniejszym zgłoszenie na recepcji motelu. 
 
 
Park Pinokio-Plac Zabaw:  
Dla gości motelu został udostępniony Plac Zabaw – Park Pinokio aby móc  korzystać 
z Parku Pinokio należy zgłosić dziecko na recepcji pobrać opaskę wpłacić kaucję za 
opaskę 10zł oraz opłacić wejście na cały dzień 20zł/dziecko na koniec korzystania z 
parku w danym dniu należy oddać opaskę w recepcji motelu obsługa odda wpłacony 
depozyt.  
 
W razie zgubienia opaski, należy zgłosić zgubę na recepcji zostanie wydana nowa 
opaska i pobrany ponownie depozyt 10zł.  
 Poprzedni depozyt w wysokości 10zł zostaję pobrant na poczet zgubione opaski .  
 
Park Pinokio czynny od 10:00-20:00 ( w zależności od pogody i zachodu słońca)  
 



 
Basen: Na terenie obiektu goście mogą skorzystać z basenu zewnętrznego 
 
Koszty: 2h-20zł , 11:00-19:00 – 40zł  
Basen czynny od 11:00 do 19:00 w zależności od warunków pogodowych 
 
Sauna, Jacuzzi, Grota Solna  – Mogą Państwo skorzystać u nas z Sauny i Jacuzzi, 

Groty Solnej prosimy o informację przynajmniej godzinę przed zabiegami. 

 Mini Spa czynne od 12:00-21:00  

 

Koszt: 60zł/1h całość. 

 

Parking – Eko Motel Na Wierzynka posiada  bezpłatny parking na terenie obiektu 

zamykany między 22:00-23:00 każdego dnia. 

 

Solna Komnata: Zapraszamy na odpoczynek, chwilę relaksu w Sali wypełnionej 

solą, możliwość spokojnego spędzenia czasu wraz z terapią inhalacyjną a to 

wszystko w cenie pobytu.  

 

Siłownia – Fitness Zewnętrzny- Zapraszamy do aktywnego trybu życia, na terenie 

Parku Pinokio można bezpłatnie skorzystać z urządzeń do ćwiczeń.  

 
Zwierzęta – w trosce o komfort i bezpieczeństwo innych Gości prosimy o 

niewprowadzanie zwierząt do restauracji oraz Baru. Dopuszczamy możliwość 

przebywania w Motelu psów do wagi 10 kg pod warunkiem, że nie są to psy 

należące do wykazu ras psów agresywnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003.  

 

Koszt za psa 20zł/doba  
 
Akceptujemy płatności kartami kredytowymi : MASTERCARD, VISA, MAESTRO, 
DINERS CLUB  
 
Mini Sklepik: Zapraszamy do recepcji do mini sklepiku z kosmetykami do higieny 

osobistej,  
 
Informatory turystyczne i mapy – w Recepcji Hotelu mogą Państwo zakupić mapy i 
przewodniki turystyczne najbliższych okolicy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATRAKCJE REGIONU, INFORMACJĘ, BILETY, GODZINY OTWARCIA: 
 
 
Kopalnia Soli Wieliczka, Tężnia Solankowa:   
www.kopalnia.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamek Królewski WAWEL: 
www.wawel.krakow.pl 
 
 
 
 
 
Kraków, Kazimierz:  
http://www.krakow.travel/ 
 
 
 
 
 
 
 
Obóz  Auschwitz - Birkenau  
http://auschwitz.org/ 
 
 
 
 
 
 
Wadowice – Dom Papieża   
http://domjp2.pl/ 
 
 
 

http://www.kopalnia.pl/
http://www.wawel.krakow.pl/
http://www.krakow.travel/
http://auschwitz.org/
http://domjp2.pl/


 
Łagiewniki Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
www.milosierdzie.pl 
 
 
 
Sanktuarium Kalwaria Zebrzydowska:  
http://www.kalwaria.eu/ 
 
 
 
 
 
 
 
Kopalnia Soli Bochnia:  
http://kopalnia-bochnia.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
Zamek Opactwo Benedyktynów Tyniec:  
www.tyniec.benedyktyni.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
Zoo Kraków: 
http://www.zoo-krakow.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
Ojców Park Narodowy – Zamek Piaskowa Skała: 
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/ 
 

http://www.milosierdzie.pl/
http://www.kalwaria.eu/
http://kopalnia-bochnia.pl/
http://www.tyniec.benedyktyni.pl/
http://www.zoo-krakow.pl/
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/


 

 



TRANSPORT – ROZKŁAD JAZDY:  
DOJAZD AUTOBUS  304  WIELICZKA Kampus – Dworzec Główny Kraków  

  



ROZKŁAD JAZDY POCIĄG WIELICZKA RYNEK – DWORZEC KRAKÓW GŁÓWNY: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eko Motel Na Wierzynka   
www.nawierzynka.pl 

www.ekomotel.pl 
www.parkpinokio.pl 

 
 

Tel: +48 122783614 , 668031352

http://www.nawierzynka.pl/
http://www.ekomotel.pl/
http://www.parkpinokio.pl/


 
 
 


