
Rodzaj pokoju 
cena za 

pakiet min 
3 doby 

cena za 
pakiet min 

2 doby 

Pokój  Standard 1os.  
2250 zł 
2025 zł  

1850 zł 
1665 zł  

Pokój Standard 2os. 
2600 zł 
2340 zł  

2100 zł 
1890 zł  

Pokój Double Vip 2os. 
2900 zł 
2610 zł 

2320 zł 
2088 zł 

Pokój Deluxe 2os. 
3200 zł 
2880 zł  

2600 zł 
2340 zł  

Pokój Standard 3os. 
3310 zł 
2979 zł  

2650 zł 
2385 zł  

Pokój Deluxe 3os. 
3610 zł 
3249 zł  

2950 zł 
2655 zł  

Pokój Studio Family  
2 os. dorosłe + 2 dzieci 

3900 zł 
3510 zł 

3150 zł 
2835 zł 

Apartament Senior 2os.* 
4400 zł 
3960 zł 

3500 zł 
3150 zł 

Apartament Deluxe 
2os.* 

5150 zł 
4635 zł 

4100 zł 
3690 zł 

Apartament  
Prezydencki 2os.* 

5300 zł 
4770 zł  

4200 zł 
3780 zł  

Oferta obejmuje: 
 
noclegi w wybranym pokoju 

śniadania w formie bufetu z gotowaniem na żywo, bufetem produktów  

regionalnych, specjalnymi potrawami dla dzieci, w tym uroczyste śniadanie  

noworoczne w godzinach 8.00-11.00 

obiadokolacje w formie bufetu z gotowaniem na żywo w godzinach 17.00-20.00 

31.12 - butelka Prosseco do każdego pokoju  

31.12 - kolacja w formie bufetu z gotowaniem na żywo w godzinach 18.00 - 21.00. 

W cenie kolacji napoje bezalkoholowe (woda niegazowana, soki owocowe, kawa,  

herbata).  

31.12 - od godziny 21.00 w Lobby Bar do dyspozycji Gości bufet regionalny (dania  

ciepłe i zimne). 

Napoje alkoholowe za dodatkową opłatą (promocyjne ceny). 

Fotobudka 

31.12 - animacje dla dzieci w godzinach 18.00-21.00 

Dostęp do Strefy Spa & Wellness: basen, jacuzzi, sauna sucha, pokój relaksacyjny, 

sala fitness 

Sale zabaw dla dzieci, sala z x-boxem 

Kręgle, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki 

Parking dwupoziomowy, WiFi 

Wszystkie nasze posiłki podajemy w formie bezpiecznego bufetu.   

 

 
 
Pobyt w pakiecie rozpoczyna się obiadokolacją/kolacją sylwestrową i kończy  
śniadaniem w dniu wyjazdu. 

 

Oferta będzie dostosowana do reżimu sanitarnego (COVID-19). 

Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o wpłatę 30% zadatku  
celem zagwarantowania rezerwacji.  

W przypadku anulacji bądź niedojazdu, zadatek nie podlega zwrotowi.  
 

                    REZERWACJA 
www.hotelolympic.pl  

recepcja@hotelolympic.pl  
tel. 33 854 43 33  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

*możliwa dostawka– dzieci 5-11 lat 250zł/225zł dobę,  
dzieci 12-17 lat i osoba dorosła 400zł/360zł dobę 

Oferta ważna w terminie  
30.12.2020 – 03.01.2021 

           minimum 2 noce  

 
Promocja 10% 


