Ferie w Hotelu Olympic 2023-HB
Oferta ważna w terminie: 13.01 - 26.02.2023 minimum 2 doby
Cena pakietu obejmuje:
Rodzaj pokoju

cena za dobę
w pakiecie
w dniach
od niedzieli
do czwartku

cena za dobę
w pakiecie
w dniach
od piątku
do niedzieli

Pokój Standard 1os.

710 zł
604 zł

710 zł
639 zł

Pokój Standard 2os.

830 zł
706 zł

830 zł
747 zł

Pokój Double Vip 2os.

1030 zł
876 zł

1030 zł
927 zł

Pokój Deluxe 2os.

920 zł
782 zł

920 zł
828 zł

Pokój Standard 3os.

1060 zł
901 zł

1060 zł
954 zł

Pokój Deluxe 3os.

1150 zł
978 zł

1150 zł
1035 zł

Pokój Studio Family 4os.

1590 zł
1352 zł

1590 zł
1431 zł

Apartament Senior 2os.*

1160 zł
986 zł

1160 zł
1044 zł

Apartament Deluxe 2os.*

1200 zł
1020 zł

1200 zł
1080 zł

Apartament Prezydencki 2os.*

1300 zł
1105 zł

1300 zł
1170 zł

nocleg w wybranym pokoju
śniadanie w formie bufetu z gotowaniem na żywo
w godz. 7.30-10.30
specjalne menu dla najmłodszych
obiadokolacja w godz. 17.00-19.00
animacje dla dzieci: zabawy przy muzyce, zajęcia plastyczne *
dostęp do Strefy Spa & Wellness: basen, jacuzzi, sauna sucha,
parowa, pokój relaksacyjny, sala fitness
sale zabaw dla dzieci, sala z x-boxem
kręgle, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki
parking dwupoziomowy, WiFi
zniżki na karnety narciarskie
możliwośd przechowywania sprzętu narciarskiego
* animacje dla dzieci w piątek i sobotę (przy grupie powyżej 10 osób).
W animacjach mogą uczestniczyd dzieci od 3 roku życia, udział dzieci
poniżej 3 lat jest możliwy wyłącznie z opiekunem pełnoletnim.
Przy pobycie powyżej 1 doby opłata uzdrowiskowa należna Gminie
Ustroo 5,00zł/doba/osoba.

Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o wpłatę
30% zadatku celem zagwarantowania rezerwacji.
W przypadku anulacji rezerwacji do 7 dni przed przyjazdem
zadatek podlega zwrotowi.

REZERWACJA
www.hotelolympic.pl
recepcja@hotelolympic.pl
tel. 33 854 43 33
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

pobyt jednego dziecka do 4 lat GRATIS-na łóżku z rodzicami

*możliwa dostawka:
dzieci 5-11 lat 220 zł/187 zł/198 zł/dobę
dzieci 12-17 lat i osoba dorosła 290 zł/247 zł/261 zł/dobę

