
III KATEGORIA  - USŁUGI GASTRONOMICZNE, HANDLOWE, NOCLEGOWE ORAZ 
INNE NA TERENIE POWIATU TATRZAŃSKIEGO 

 

Markę Tatrzańską otrzymał Mercure Hotels Kasprowy Zakopane – działa od 1974 roku, 

kiedy to po 15 miesiącach zakończyła sie jego budowa. 

 

 Posiada 288 pokoi, 3 restauracje, centrum rekreacji oraz centrum konferencyjne. Przez 

długie lata był to jedyny HOTEL, miejsce kultowe i symbol luksusu w Zakopanem. 

Zlokalizowany na Polanie Szymoszkowej  na zboczu Gubałówki. W pobliżu znajduje się 

kąpielisko z wodą termalną, dwie linie kolei  krzesełkowych i otwierany  sezonowo wyciąg 

taśmowy dla dzieci.  

Wnętrza hotelu zostały 

odnowione i łączą 

nowoczesny desing                                 

z elementami góralskiego 

folkloru.  Naturalne drewno ze 

zdobieniami, wykonanymi 

przez lokalnych rzemieślników 

wkomponowano w przestrzeń 

zarówno odnowionych pokoi 

jak Lobby Hotelu. Skorzystano 

z rozwiązań proekologicznych: 



odnawialnych źródeł energii 

( Certyfikat ECO Zakopane od 

Tatrzańskiej Izby 

Gospodarczej), dzięki 

naturalnemu wypasowi 

owiec na polach przy hotelu, 

zapewnione jest naturalne 

utrzymanie zieleni bez 

mechanicznej ingerencji.  

Hotel został dostosowany do 

potrzeb  osób z 

niepełnosprawnością. 

Posiada trzy restauracje, 

każda w odmiennym stylu, posiada unikalne menu, które łączą produkty regionalne 

pozyskiwane  od lokalnych przedsiębiorców. 

 Współpracuje z wieloma 

firmami  i wspiera, 

organizując różnorodne 

przedsięwzięcia w hotelu, 

np. Galą BOKSU I 

KOCKBOXUINGU „Biggers 

XXII Poland”, którą 

transmitował EuroSport, 

Wybory Miss World 

Poland 2016, Targi 

Ceramiki i Szkła, gdzie jest 

około 200 wystawców,  

cykliczne wydarzenia 

z branży medycznej, które gromadzą ok. 800 uczestników i wiele innych.  

 W hotelu kręcono również filmy 

„Hotel Klasy Lux” oraz „Rozmowy 

Kontrolowane”. Z oferty  

hotelowej w obiekcie przebywali 

m.in. pianista Światosław  

Richter, Urho Kekkonen 

(prezydent Finlandii), Bruno 

Kreiski (kanclerz Austrii), Andrzej 

Wajda, Wanda Wiłkomirska, 

Agatha Christie, Roman  Polański 

i wiele innych znanych postaci.  



 

Hotel współpracuje z Małopolską Organizacją Turystyczną w ramach realizowanych wizyt 

dziennikarzy z innych krajów.  

 Od 2012 roku zarządzany przez rodzinę Bachledów, zatrudnia ok. 100 osób. 

 

Bachleda Hotel Spółka z o.o. z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 29  
34- 500 Zakopane 
 


