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Słowa kluczowe Arłamów, hotel, Pogórze Przemyskie, ruch turystyczny

Streszczenie Arłamów na Pogórzu Przemyskim jest jednym z najbardziej znanych ośrodków wypo-
czynkowych w woj. podkarpackim. Jego historia sięga odległych czasów PRL. Przez lata 
był obiektem zamkniętym, dostępnym tylko dla ówczesnych elit. Po 1989 r. był nieco 
zapomniany i wymagający remontu. Zmiana właściciela i dopływ kapitału rozpoczę-
ły okres znacznych inwestycji. Działania te były szeroko komentowane w branży tury-
stycznej w regionie. Wielu wątpiło w sukces ekonomiczny tej inwestycji, jednak obecnie 
obiekt ten należy do najnowocześniejszych w woj. podkarpackim i cieszy się niesłabną-
cym zainteresowaniem gości z Polski i z zagranicy. „Wyjątkowy hotel w wyjątkowym 
miejscu” – to jedna z najczęściej pojawiających się opinii na temat kompleksu.
Celem opracowania jest przedstawienie przemian, jakie dokonały się w ośrodku wypo-
czynkowym w Arłamowie, oraz ich wpływu na ruch turystyczny.
Badania pokazują, że inwestycja w przebudowę ośrodka wypoczynkowego w Arła-
mowie była dobrym pomysłem. Znacznie zwiększyła się liczba gości (od 5570 średnio 
w roku w latach 1999–2009 do ponad 33 tys. w 2014 r.) oraz polepszył się stopień wyko-
rzystania pokoi (z 34,7% w latach 2005–2009 do 50,8% w 2014 r., a w lipcu 2014 r. nawet 
do 85,2%). Udało się połączyć luksus hotelu o standardzie czterech gwiazdek z dzikością 
Pogórza Przemyskiego. Zachowano niektóre elementy, które nawiązują do czasów PRL 
i są atrakcją turystyczną (np. pokój Lecha Wałęsy), ale zadbano równocześnie o rozbudo-
wę strefy spa, zaplecza rekreacyjnego itp.

Wprowadzenie
Województwo podkarpackie dysponuje znaczącym potencjałem turystycznym, o czym świad-

czy m.in. czwarta lokata pod względem odsetka powierzchni prawnie chronionej o szczególnych 
walorach przyrodniczych. Znacznie gorsze miejsce zajmuje ten region pod względem infrastruktu-
ry turystycznej (np. 14. w kategorii szlaki turystyczne na 100 km2 powierzchni ogólnej). Niestety, 
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w przypadku kluczowych zdaniem autorów wskaźników, tj. np. korzystających z turystycznych 
obiektów zbiorowego zakwaterowania na 1000 ludności oraz odsetka turystów zagranicznych 
w obiektach zbiorowego zakwaterowania, woj. podkarpackie zajmuje odległe (odpowiednio 13. 
i 13.–14.) lokaty (Turystyka…, 2014).

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w turystycznej bazie noclegowej woj. podkarpackiego. 
Zwiększyła się znacząco liczba obiektów i miejsc noclegowych oraz ich standard. Zmiany dotyczą 
również hoteli.

Hotel w Arłamowie łączy w sobie tradycje doskonale położonego, starego ośrodka wypo-
czynkowego z czasów PRL z nowoczesnością, bardzo wysokim standardem po gruntownej prze-
budowie i bardzo interesującą ofertą usług dodatkowych. Celem opracowania jest przedstawienie 
przemian, jakie dokonały się w ośrodku wypoczynkowym w Arłamowie (Pogórze Przemyskie), 
oraz próba pokazania ich wpływu na ruch turystyczny.

Zastosowano metodę monograficzną polegającą na wieloaspektowej charakterystyce przed-
miotu badań (Runge, 2007). Wykorzystano wyniki obserwacji, zgromadzone dane ilościowe i ja-
kościowe, a także literaturę. Artykuł nawiązuje do znaczących zmian, jakie zaszły w ostatnich la-
tach w branży hotelarskiej w Polsce (Firlej, Spychalska, 2015). Z drugiej strony badania te wpisują 
się w problematykę uwarunkowań ruchu turystycznego, która jest ważnym przedmiotem badań 
geograficznych (Zajadacz, 2008).

tradycje turystyczne Arłamowa
Arłamów to nazwa wsi, która niegdyś istniała na Pogórzu Przemyskim, u podnóża Suchego 

Obycza (618 m n.p.m.). Teren ten należy do najcenniejszych przyrodniczo w woj. podkarpackim. 
Jest to pogranicze dwóch ważnych obszarów chronionych: Parku Krajobrazowego Gór Słonnych 
i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Słyną one z bogactwa flory i fauny (występują tu 
m.in. niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, jelenie, orły przednie, orliki krzykliwe, puchacze), odkry-
wek fliszu karpackiego i śladów dawnych wsi w postaci fundamentów domostw, przydrożnych ka-
pliczek oraz drzew i krzewów owocowych (Staszewski, Szarek, 2010). W bezpośredniej bliskości 
kompleksu wypoczynkowego w Arłamowie znajduje się leśno-krajobrazowy rezerwat przyrody 
„Turnica”. Zajmuje on powierzchnię 151,85 ha, a przedmiotem ochrony jest fragment puszczy jo-
dłowo-bukowej w paśmie Turnicy (Pogórze Przemyskie) (Marszałek, 2005).

O randze walorów przyrodniczych świadczą plany utworzenia na tym terenie parku narodo-
wego. Profesor Z. Mirek w 2013 r. w piśmie skierowanym do decydentów w imieniu uczestników 
konferencji „Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych” pisał: 
„Obszar, o którym mowa, w znaczącej swej części zachował charakter reliktowej puszczy karpac-
kiej, niereprezentowany w takim kształcie w żadnej innej części naszych gór” (Mirek, 2012–2013).

Według tradycji wieś Arłamów istniała już w czasie panowania książąt ruskich, a pod koniec 
XV w. została ponownie lokowana na prawie wołoskim. Jej dzieje były bardzo niespokojne, co jest 
charakterystyczne dla terenów karpackiego pogranicza. W 1921 r. istniały tu 144 domy zamiesz-
kane przez 897 mieszkańców, w tym 873 wyznania greckokatolickiego, 9 rzymskokatolickiego 
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i 15 mojżeszowego. Większość z nich została wywieziona w 1946 r. do ukraińskiej części ZSRR, 
a ostatnie 216 osób wysiedlono w ramach akcji „Wisła” na tereny przyłączone do Polski po II woj-
nie światowej (Kryciński, 1997).

Na przełomie lat 60. i 70. XX w. realizowano na tym terenie dużą jak na owe czasy i miej-
sce inwestycję. Rozpoczęto budowę ośrodka wypoczynkowego przeznaczonego dla Urzędu Rady 
Ministrów. Decyzję podjął premier Józef Cyrankiewicz. Do prac zaangażowano 350 osób, w tym 
specjalistów z Austrii, Włoch i Szwajcarii. W 1973 r. podjęto również decyzję o wybudowaniu za-
cisznej enklawy dla dygnitarzy gustujących w myślistwie. Rozpoczęto budowę ośrodka łowiecko-
-wypoczynkowego dla Urzędu Rady Ministrów w położonej niedaleko Trójcy. Na południowych 
stokach góry Jaworów powstały 4 dwupiętrowe wille na 34 miejsca noclegowe. Budowali je górale 
z Podhala (Potaczała, 2012).

Arłamów nosił kryptonim „W-2”. Jego istnienie nie było dla miejscowej ludności tajemnicą, 
ponieważ w latach 1967–1969 wiele osób z okolicznych miejscowości zatrudniano przy jego bu-
dowie. Jednak nazwa ta nie występowała w oficjalnej prasie, a miejscowość nie była zaznaczona 
na ogólnodostępnych mapach. Dlatego też generalnie społeczeństwo ówczesnej Polski nie zdawało 
sobie sprawy z istnienia tego miejsca (Surdej, 2009).

Teren tej rządowej posiadłości ze względu na wystawny i dość swobodny styl, w jakim par-
tyjni przywódcy spędzali tam czas, nazywano „czerwonym księstwem” (Bereza, 2009) lub „pań-
stwem arłamowskim” (Potaczała, 2012).

Ośrodek Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie otoczono metalową siatką zwieńczoną drutem 
kolczastym. Przy drogach dojazdowych wystawiono posterunki wojskowe zatrzymujące wszyst-
kie pojazdy do kontroli. W okolicy wybudowano niewielkie lotnisko, na którym mogły lądować 
małe odrzutowce (Surdej, 2009). Był on nawet zabezpieczany pod względem kontrwywiadow-
czym. Chroniono go przed zainteresowaniem przyjeżdżających na Pogórze Przemyskie turystów 
z Polski i z zagranicy. Działania były też prowadzone w kierunku minimalizowania negatywnych 
reakcji mieszkańców związanych z powiększaniem terenu ośrodka. Arłamów był też jednym z 3 
(obok Nowego Łupkowa i Ucherzec) ośrodków internowania w Bieszczadach. Przetrzymywany 
był w nim Lech Wałęsa (Chmielowiec, 2009).

Ośrodek w Arłamowie zajmował powierzchnię 30 tys. ha ogrodzonych i dodatkowo 40 tys. ha 
poza ogrodzeniem. Obfitował w dzikie zwierzęta. Zajmował się nimi łowczy. Do jego obowiąz-
ków należało prowadzenie szeroko pojętej gospodarki łowieckiej, czyli dokarmianie zwierząt, dba-
nie o łowiska i wyszukiwanie dla zagranicznych myśliwych dorodnych jeleni (Potaczała, 2012). 
Ośrodek słynął z luksusów i cieszył się uznaniem przebywających w nim gości.

Rok 1989 przyniósł ze sobą zmiany również w Arłamowie. W 1991 r. został on przekaza-
ny samorządowi gminnemu Ustrzyk Dolnych, a w 1996 r. sprzedano go Fabryce Urządzeń 
Mechanicznych KAMAX S.A. z Kańczugi (Białkowski, Sadecki, 2014). W 1991 r. obiekt dyspono-
wał 40 miejscami noclegowymi, a z czasem liczba ta zwiększyła się do 120. Właściciel Arłamowa 
podjął decyzję o stworzeniu w tym miejscu wielofunkcyjnego kompleksu turystycznego. Inwestycja 
była realizowana przez powołaną w tym celu firmę Hotel Arłamów SA (Arłamów…).
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Hotel Arłamów w strukturze hotelarskiej woj. podkarpackiego
Obecnie kompleks w Arłamowie składa się z dawnego obiektu Urzędu Rady Ministrów, który 

po modernizacji i generalnym remoncie przyjął nazwę „Rezydencja”, oraz z Hotelu Arłamów – 
nowej inwestycji o standardzie czterech gwiazdek. Obie części są połączone ze sobą podziemnym 
przejściem. Własna elektrociepłownia na biomasę w technologii tzw. trójgeneracji zapewnia funk-
cjonowanie ośrodka w trudnym, górskim terenie (rys. 1). Kompleks jest też ważnym pracodawcą 
w regionie – pracuje tu 240 osób (Arłamów…).

rysunek 1. Kompleks Arłamów po rozbudowie

Źródło: materiały wewnętrzne Działu Sprzedaży i Marketingu Hotelu Arłamów SA.

Zdaniem Piotra Korczaka – prezesa zarządu spółki Hotel Arłamów SA z siedzibą w Arłamowie 
– do najważniejszych atutów kompleksu należą:

a) 254 komfortowe pokoje (w tym 20 apartamentów), co pozawala przyjąć jednocześnie 700 
osób;

b) 3 restauracje, kawiarnia, bar i night club z kręgielnią oraz salą bilardową;
c) strefa spa & wellness z 16 gabinetami zabiegowymi, basenem wewnętrznym i zewnętrz-

nym basenem termalnym, grotami śnieżnymi i lodowymi, saunami, banią ruską, jacuzzi, 
łaźniami parowymi, aloesowymi, osmańskimi i aromatycznymi oraz innymi atrakcjami;

d) kompleks konferencyjny o łącznej powierzchni niemal 4 tys. m2 wyposażony w najnowo-
cześniejszy sprzęt audiowizualny;

e) kompleks sportowy z pełnowymiarową, wielofunkcyjną halą sportową, siłownią, salą fit-
ness, strzelnicą sportową, ścianą wspinaczkową, 9-dołkowym polem golfowym i innymi 
atrakcjami;
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f) kompleks jeździecki ze stadniną koni i krytą ujeżdżalnią;
g) kompleks narciarski z 2 wyciągami i 3 trasami zjazdowymi oraz szkołą narciarską i wy-

pożyczalnią sprzętu;
h) własne lądowisko dla samolotów i heliport;
i) Ośrodek Myśliwski w Trójcy (Arłamów…).
Do tej imponującej listy należy jeszcze dodać wyjątkową lokalizację w jednym z najpiękniej-

szych i najcenniejszych przyrodniczo zakątków Polski.
Inwestycję tę z punktu widzenia gospodarki turystycznej należy uznać za ważną dla regionu. 

Na bardzo atrakcyjnym terenie powstał obiekt, który swobodnie może konkurować z innymi hote-
lami w Polsce, a nawet w Europie. Inwestycja ta wpisuje się w tendencje zmian na rynku usług ho-
telarskich w woj. podkarpackim. Od kilkunastu lat można tam zaobserwować systematyczny spa-
dek udziału hoteli o standardzie niskim (jednogwiazdkowych i dwugwiazdkowych) oraz wzrost 
udziału hoteli o standardzie średnim i wysokim (trzy-, cztero-, pięciogwiazdkowych) (rys. 2).

Wysoki standard pozwala na przyciągnięcie klientów zamożnych, w tym obcokrajowców, 
których udział w strukturze ruchu turystycznego województwa jest w dalszym ciągu zbyt mały. 
Z kolei bogata oferta pozwala na wydłużenie sezonu turystycznego, co również jest niezmiernie 
istotne dla regionu. Warto też zaznaczyć, że większość hoteli o najwyższym standardzie w woj. 
podkarpackim znajduje się w aglomeracji rzeszowskiej i innych dużych miastach. Obiekt tego typu 
zlokalizowany na terenach wypoczynkowych to w dalszym ciągu jeszcze rzadkość.

Szczególnie należy podkreślić wagę bogatej oferty spa & wellness. Przeprowadzone na 
Dolnym Śląsku badania pokazują, że wpływa ona na wydłużenie sezonu, powoduje zwiększe-
nie weekendowego obłożenia, podwyższa cenę za pokój oraz zachęca do przybycia nowych gości 
(Rapacz, Mroczek-Czetwertyńska, 2014).
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rysunek 2. Udział hoteli w woj. podkarpackim w latach 2000–2015 według ich standardów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Oddziału Turystyki w Departamencie Promocji i Współpracy Gospodarczej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
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przemiany i struktura ruchu turystycznego w Arłamowie
Rozbudowa ośrodka w Arłamowie i podniesienie jego standardu wpłynęły na zmiany w ruchu 

turystycznym. W latach 1999–2009 wypoczywało w nim średnio ok. 5570 osób w roku (od 3365 
osób w 1999 r. po 7318 osób w 2005 r.), a w 2014 r. zanotowano w nim 33 261 gości, co daje prawie 
6-krotny wzrost.

Wyraźnie zwiększyło się również obłożenie obiektu, z 34,7% w latach 2005–2009 do 50,8% 
w 2014 r. Szczególnie duży wzrost można zauważyć w miesiącach letnich (rys. 3). W sierpniu 
wartości wzrosły od 36,4 do 78,7%, a w lipcu od 32,3 aż do 85,2%. Należy to tłumaczyć głównie 
większą ofertą usług dodatkowych przygotowanych dla klientów.
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rysunek 3. Obłożenie pokoi Ośrodka w Arłamowie w latach 2005–2009 i Hotelu Arłamów w roku 2014 

(wg miesięcy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Wypoczynkowego „Arłamów” SA oraz Hotelu Arłamów.

Większość klientów obiektu to uczestnicy konferencji (52%) (rys. 4). Klienci indywidualni 
stanowią 40,4%, a korzystający z pakietów specjalnych – 7,6%. Uczestnicy konferencji mają duży 
udział w strukturze klientów wiosną (szczególnie w maju – 73,8% i w czerwcu – 71%) oraz jesienią 
(głównie we wrześniu – 78,4%, październiku – 69,3% i listopadzie – 63,9%). Klienci indywidualni 
dominują w miesiącach letnich – wakacyjnych (w lipcu 68,5%, a w sierpniu nawet 88,6%) oraz 
w lutym – w czasie ferii zimowych (56,2%), a także w grudniu – okresie wyjazdów świąteczno-no-
worocznych (66,2%). Największy odsetek gości przyjeżdżających w ramach pakietów specjalnych 
notowany jest w marcu (24%), styczniu (18,8%) i lipcu (18,1%).

Należy też zwrócić uwagę na jakość usług oferowanych w badanym obiekcie. W swoisty spo-
sób postrzegają ją sami klienci, określając ją jako różnicę między oczekiwaniami w stosunku do 
usługi a subiektywną oceną tej, którą otrzymali. Porównują ją też z akceptowaną przez siebie ceną 
za usługę (Szostak, 2008). Oceny dokonywane przez klientów za pośrednictwem portali rezerwacji 
są wysokie. Trivago Rating IndeksTM na podstawie 642 znalezionych opinii wystawił temu obiek-
towi ogólną ocenę 88/100 (http://www.trivago.pl). Klienci portalu Booking.com oceniają ośrodek 
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na 9,2/10 (październik 2015 r.). Na podstawie 282 opinii wystawionych przez Polaków i obco-
krajowców najwyżej oceniono komfort (9,6), czystość (9,5), lokalizację (9,4), udogodnienia (9,4), 
a nieco słabiej personel (8,7) i stosunek jakości do ceny (8,2) (http://www.booking.com).
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rysunek 4. Struktura gości w Hotelu Arłamów w 2014 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Hotelu Arłamów.

Analiza wpisów, które zostały umieszczone na portalu Booking.com przez 100 klientów 
Hotelu Arłamów od października 2014 r. do października 2015 r., pozwoliła uzyskać bardziej 
szczegółową wiedzę na temat tych cech hotelu, które zyskały szczególne uznanie lub spotkały się 
z dezaprobatą turystów.

Wpis o charakterze tylko pozytywnym (+) zdecydowało się umieścić 36% klientów, tylko 
negatywnym (–) – 14%, a zarówno pozytywny, jak i negatywny (+ i –) – 50% osób korzystających 
z oferty hotelu. Należy jednak zaznaczyć, że niezależnie od charakteru wpisu towarzyszyły one 
generalnie wysokim ocenom (rzędu ponad 9/10). Tak więc należy je traktować jako dodatkową 
informację do pozytywnej oceny, która wskazuje na to, co szczególnie się podobało, lub na to, jaki 
mankament dostrzegli oceniający. Świadczy o tym jeden z wpisów: „Pobyt w tym hotelu był dla 
mnie bajką. Naprawdę wszystko na bardzo wysokim poziomie. Postawiłam jednak napisać kilka 
uwag tylko dla polepszenia jakości usług bo ogólnie rzecz biorąc wszystko rewelacja” (http://www.
booking.com).

Największym uznaniem wśród klientów cieszyła się lokalizacja Hotelu Arłamów (49%), w tym 
wyjątkowe położenie obiektu, piękno tego miejsca oraz wspaniałe widoki (rys. 5). Doceniono też 
bogate zaplecze rekreacyjne (45%), w tym basen (szczególnie zewnętrzny). Klienci chwalili wyso-
ki standard obiektu (30%), zwracając uwagę na nową, ładną bryłę Hotelu, czystość, bogate wypo-
sażenie, duże pokoje oraz generalnie komfort i luksus. Wiele pozytywnych opinii dotyczyło wyży-
wienia (23%), personelu (16%) (zaangażowanego, miłego i profesjonalnego), strefy spa i wellness 
(12%), a także całokształtu (12%) i innych.
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rysunek 5. Pozytywne oceny turystów dotyczące Hotelu Arłamów (październik 2014 – październik 2015)

Źródło: opracowano na podstawie danych z portalu Booking.com (http://www.booking.com).

Negatywne wypowiedzi dotyczyły głównie wyżywienia (25%), które zdaniem oceniających 
było słabej jakości, zbyt drogie i monotonne (rys. 6). Pojawiły się też uwagi do pracy personelu 
(12%), który bywał określany jako niekompetentny i niemiły (kelnerzy). Niepochlebne wypowie-
dzi dotyczyły również zaplecza rekreacyjnego (8%) – najczęściej w kontekście zbyt małego basenu 
zewnętrznego, braku pewnych elementów wyposażenia pokoi lub ich niesprawności (7%), zbyt 
wysokich cen (6%) – szczególnie usług dodatkowych, słabej dostępności usług (6%) – m.in. dłu-
gich kolejek w recepcji i braku miejsc do ruskiej bani, a także braku planów hotelu i map okolicy 
(4%) i innych (13%).
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rysunek 6. Negatywne oceny turystów dotyczące Hotelu Arłamów (pażdziernik 2014 – październik 2015)

Źródło: opracowano na podstawie danych z portalu Booking.com (http://www.booking.com).
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Tak jak zaznaczono wcześniej, materiał ten należy traktować jedynie jako dodatkowe infor-
macje, pamiętając, że obiekt uzyskał od klientów bardzo wysoką średnią ocenę.

podsumowanie
Pogórze Przemyskie to jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych obszarów w woj. podkar-

packim, a nawet w skali Karpat Polskich. Świadczą o tym zarówno opinie turystów, jak i specjali-
stów. Z drugiej jednak strony funkcja turystyczna nigdy nie rozwinęła się tam do tego stopnia, żeby 
określić go mianem ważnego regionu turystycznego. Świadczą o tym m.in. opracowania z lat 70, 
w których Mileska (1973–1978) nie zaliczyła tego terenu ani do istniejących, ani do potencjalnych 
regionów wypoczynkowo-turystycznych. Główną przyczyną był niedobór turystycznej bazy noc-
legowej. Na mapie zagospodarowania turystycznego z tego okresu opracowanej przez Rogalewską 
(1973–1978) widnieje szeroki pas między Sanokiem, Leskiem, Myczkowcami, Soliną i Ustrzykami 
Dolnymi na południu a Przemyślem, Krasiczynem i innymi miejscowościami w dolinie Sanu na 
północy, w którym nie zaznaczono żadnych obiektów zagospodarowania turystycznego.

Współczesne badania wskazują na to, że Pogórze Przemyskie jest w dalszym ciągu odwiedza-
ne przez niewielu turystów (Badania…, 2009). Tym bardziej cenne są wszystkie inwestycje, które 
sprawiają, że staje się ono jeszcze bardziej atrakcyjne.

Przeprowadzone badania pokazują, że inwestycja w przebudowę Ośrodka Wypoczynkowego 
w Arłamowie była dobrym pomysłem. Znacznie zwiększyła się liczba gości oraz polepszył się 
stopień wykorzystania pokoi. Udało się połączyć luksus hotelu o standardzie czterech gwiazdek 
z dzikością Pogórza Przemyskiego. Zachowano niektóre elementy, które nawiązują do czasów PRL 
i są atrakcją turystyczną (np. pokój Lecha Wałęsy), ale zadbano równocześnie o rozbudowę strefy 
spa, zaplecza rekreacyjnego i itp.

Przemiany, które dokonały się w Arłamowie, należy z ekonomicznego punktu widzenia oce-
nić pozytywnie. W regionie powstał nowy obiekt o wysokim standardzie, który w krótkim czasie 
znalazł uznanie wśród turystów.
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trAnsitions oF ArłAmóW resort AnD their inFluence 
on tourist ActiVity

Keywords Arłamów, hotel, Przemyskie Foothills, tourist activity

Abstract Arłamów at Przemyskie Foothills is one of the best well known resorts in Podkarpackie Province. 
Its history dates back to old communist times. For years it was a restricted area, available only for 
VIP’s of that times. After 1989 it was somewhat forgotten and needed renovation. When the new 
owner showed up with some capital, the period of significant investments started. Those actions 
were widely discussed in local tourist industry. Many doubted in its economical success. However, 
currently it is one of the most up-to-date resorts in Podkarpackie Province among guests from 
Poland and abroad. “Remarkable hotel in a magnificent place” – this is one of the most common 
opinions about the resort.
The main aim of this article is to present changes which occurred in Arłamów resort and their 
influence on tourism.
Research shows that investment in rebuilding was a good idea. To start with the number of guests 
has increased (from the average of 5570 during the years 1999–2009 to over 33 000 in 2014) and % 
of room bookings has gone up (from 34,7% during the years 2005–2009 to 50,8% in 2014, and even 
85,2% in July of 2014). Luxury of four star hotel has been successfully connected with wilderness of 
Przemyskie Foothills. Surprisingly, some elements which were connected with communism times 
remained (for example: Lech Walesa room) and have become a tourist attraction. At the same time 
SPA area was enlarged as well as other recreation facilities.

Translated by Krzysztof Szpara
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