


KOZUBNIK SPA RESORT

Luksusowe apartamenty w projekcie 

polegającym na rewitalizacji 8 

ekskluzywnych budynków położonych w 

Kozubniku na terenie Beskidu Małego,    

w Gminie Porąbka. 



Historia odżywa

HISTORY REVIVED

Ponad 30 lat temu w miejscu dzisiejszego 

kurortu pre ̨z ̇nie działał ponadprzeciętny 

os ́rodek wypoczynkowy.

Dzis ́ przyszedł czas na odnowienie tego 

cenionego miejsca. Nowe z ̇ycie 

Kozubnika rozpocznie sie ̨ od dwóch 

najbardziej charakterystycznych 

budynków - wysokiego punktowca 

Kiczora oraz wypoczynkowego obiektu 

Daglezja. 

Całos ́ć dopełniona zostanie pełna ̨

infrastruktura ̨ rekreacyjna ̨ - basenami 

SPA, saunami, klubem nocnym,  a 

wszystko to w wyja ̨tkowym geograficznie 

miejscu...

Over 30 years ago, out-of-the-ordinary and 

vibrant holiday center was located within 

today’s resort. 

Today the time has come to renew this 

appreciated site. Kozubnik’s new life will 

begin from two most characteristic buildings –

Kiczor skyscraper as well as Daglezja facility.        

It will all be comple- mented with 

comprehensive recreation infrastructure –

swimming pools, SPA, saunas, a night club –

and it all within a special geographical site...



Lokalizacja

LOCATION

Kozubnik znajduje sie ̨ w idealnym turystycznie 

regionie. Pomiędzy Szczyrkiem (oraz Wisła ̨), a 

Korbielowem (Pilsko), nieopodal Z ̇ywca i Bielska 

Białej. 

Najbardziej charakterystycznym punktem jest 

niewątpliwie pobliska góra Z ̇ar oraz Jeziora: 

Mie ̨dzybrodzkie i Z ̇ywieckie.   Dzie ̨ki lokalizacji w 

południowej Polsce - z najbardziej rozwinięta ̨ siecia ̨

dróg dojazd do kurortu nie stanowi najmniejszego 

problemu. Z wielu miast Polski,                  np. 

Warszawy, Gdan ́ska, Łodzi, Wrocławia, Gos ́cie    

dojada ̨ bezproblemowo istnieja ̨ca ̨ juz ̇ siecia ̨ dróg 

dwupasmowych - S8, S1, A1, A4. 

Do lotniska Katowice-Pyrzowice dojazd zajmuje 

mniej niz ̇ godzinę. Idealna lokalizacja na SPA 

Resort...

Kozubnik is situated in a perfect tourist region. Between Szczyrk 

(as well as Wisła) and Korbielów (Pilsko), in the vicinity of Żywiec 

and Bielsko Biała. 

Nearby Żar mountain as well as lakes Międzybrodzkie and 

Żywieckie undoubtedly constitute its most characteristic sites. 

Thanks to the fact that the resort is located in Southern Poland, 

where the network of roads is the most developed in the country, 

it is so easy to reach. Visitors from different Polish cities, such as 

e.g. Warsaw, Gdańsk, Łódź, and Wrocław, can rely on the existing 

network of dual carriageways - S8, S1, A1, A4. 

A drive to Katowice-Pyrzowice airport takes less than an hour. 

Perfect location for a SPA Resort...



DOGODNA  LOKALIZACJA



KOZUBNIK SPA 

RESORT



To właśnie tu w trakcie budowy jest I etap 

inwestycji czyli 90 apartamentów oraz część 

rekreacyjna.

Termin realizacji inwestycji IV kwartał 2017 roku. 

I ETAP 

90 apartamentów



Wyróżniaja ̨cy sie ̨ wysokościa ̨ budynek ze 

wspaniałym widokiem na okoliczna ̨ doline ̨ i 

góre ̨ Z ̇ar

The building, so special due to its height,with a 

breathtaking view of the nearby valley and the Żar 

mountain

Kiczora



Reprezentacyjny budynek wypoczynkowy z przeszkloną

restauracja ̨.

Representative building with glazed restaurant.

Daglezja



Kozubnik

Kozubnik zaoferuje niebawem swoim Gos ́ciom nie tylko wiele okolicznych atrakcji 

(mapa doste ̨pna nieco dalej), ale w samym kurorcie nie be ̨dzie czasu na nude ̨. 

Do dyspozycji Klientów będzie centrum SPA, sauny, basen, siłownia, restauracja 

oraz kawiarnia, sala zabaw dla dzieci, sala konferencyjna, sklep spożywczy. 

Tak, aby w odżywającym Kozubniku można było się zrelaksować, odpocząć ale 

również zorganizować konferencję czy spotkanie biznesowe. Centralnym punktem 

wieczornego odpoczynku stanie się budynek Piekiełko  z zaplanowanym klubem 

nocnym oraz kawiarnią.

Spa Resort









Aktywnie latem i zimą

ACTIVE SUMMER AND WINTER





Atrakcje w okolicy

NEARBY ATRRACTIONS



www.kozubniksawa.pl
+ 48 603 804 840


