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HOTEL SZCZAWNICA  
PARK RESORT & SPA****

ERBET Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca

Nieprzerwanie od 30 lat  
ERBET Sp. z o.o. świadczy 
usługi w charakterze General-

nego Wykonawcy Inwestycji i zajmuje 
się kompleksową realizacją procesów 
inwestycyjnych w branży budowla-
nej. Prowadzi procesy budowlane po-
cząwszy od decyzji o warunkach za-

W części SPA & Wellness znajdują 
się gabinety zabiegowe, trzy rodza-
je saun oraz basen z jacuzzi, w któ-
rych zastosowano technologię OSPA, 
aby zagwarantować gościom dosko-
nałą jakość wody – łagodną dla oczu  
i delikatną dla skóry. Dodatkowo za-
stosowano m.in. inteligentny system 
zarządzania budynkiem BMS, któ-
ry znacząco ułatwia właścicielowi 
kontrolę nad funkcjonowaniem hote-
lu. Obiekt wykorzystuje również od-
nawialne źródła energii poprzez m.in. 
zainstalowane na dachu budynku ko-
lektory słoneczne służące do przygo-
towania ciepłej wody, a głównym źró-
dłem ciepła w budynku jest kotłownia 
gazowa. Dla gości podróżujących sa-
mochodami elektrycznymi przygoto-
wane są dwa stanowiska do ładowa-
nia. Powyższe rozwiązania świadczą  
o tym, że Hotel Szczawnica Park Re-
sort & Spa**** dba zarówno o swoich 
gości, jak i otaczającą go przyrodę.

budowy poprzez projektowanie, 
wykonawstwo, uzyskanie niezbędnych 
pozwoleń aż po uruchomienie obiektu.  
W trakcie dotychczasowej działalno-
ści spółka zrealizowała ponad 300 
poważnych zadań inwestycyjnych, 
umacniając pozycję lidera na ryn-
ku regionalnym oraz znaczącą po-
zycję w skali kraju. Na przestrze-
ni wielu lat wyspecjalizowała się  
w realizacji obiektów hotelowych, prze-
mysłowych, biurowych, sakralnych, 
kulturalno-oświatowych, usługowo-
-handlowych, zabytkowo-muzealnych, 
służby zdrowia. Wśród wielu zrealizo-
wanych obiektów na szczególne wy-
różnienie zasługuje Hotel Szczawni-
ca Park Resort & Spa**** położony  
w malowniczych Pieninach. Stanowi 
on kompleks 110 pokoi i apartamentów 
zaprojektowanych tak, aby łączyć no-
woczesny design, komfort oraz wyjąt-
kowy charakter regionu, a do wystroju 
wnętrz użyto naturalnych materiałów. 
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