
Rodzaj pokoju 
cena za  

pakiet min 2 
doby 

Pokój  Standard 1os.  2800 zł 

Pokój Standard 2os. 3400 zł 

Pokój Double Vip 2os. 3700 zł 

Pokój Deluxe 2os. 3700 zł 

Pokój Standard 3os. 4700 zł  

Pokój Deluxe 3os. 5000 zł 

Pokój Studio Family   
2 osoby dorosłe + 2 dzieci 

5500 zł 

Pokój Studio Family   
4 osoby dorosłe  

6000 zł 

Apartament Senior 2os.* 4600 zł 

Apartament Deluxe 2os.* 4800 zł 

Apartament Prezydencki 2os.*  5000 zł 

Oferta ważna w terminie  
     30.12.2022 – 02.01.2023 – minimum 2 noce   

Oferta obejmuje: 
2 noclegi w wybranym pokoju 

2 śniadania w tym uroczyste śniadanie noworoczne  

1 obiadokolacja wraz z napojami (soki owocowe, woda niegazowana, kawa, herbata) 

30.12.2022r. wieczór z Kapelą Góralską  

31.12.2022r. poczęstunek sylwestrowy od 13:00 do 14:00 

Bal Sylwestrowy z DJ w godzinach od 20:00 do 3:00  

Menu sylwestrowe - atrakcyjne bufety zimnych i gorących potraw  

„Kuchnie z różnych stron świata” 

W cenie balu Open bar (piwo, wino, wódka, toast noworoczny winem musującym) 

oraz napoje bezalkoholowe (soki owocowe, woda niegazowana, kawa, herbata) 

Kinder Bal w godzinach od 19:00 do 1:00 dla dzieci powyżej 3 lat 

Zabawa pod okiem wykwalifikowanych animatorów. Sylwestrowy bufet dziecięcy 

Fotobudka 

Dostęp do Strefy Spa & Wellness: basen, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa,               

pokój relaksacyjny, sala fitness 

Sale zabaw dla dzieci, sala z x-boxem 

Kręgle, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki 

Parking dwupoziomowy, WiFi 
 
Pobyt w pakiecie rozpoczyna się obiadokolacją/Balem Sylwestrowym/Kinder Balem i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.  

 
Dodatkowo:  
możliwość organizacji kuligu Doliną Zaolzia (dodatkowo płatne, dostępne w wybranych terminach).  
 
Przy pobycie powyżej 1 doby opłata uzdrowiskowa należna Gminie Ustroń 4,40zł/ doba / osoba. 
 

 
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 

pobyt jednego dziecka do 4 lat GRATIS (nocleg + wyżywienie) 
- na łóżku z rodzicami. Kinder Bal dla dzieci powyżej 3 lat płatny 300 zł 

 

*możliwa dostawka: 
dzieci 5-11 lat 900 zł/2 doby 

dzieci 12-17 lat 1200 zł/2 doby 
osoba dorosła 1500 zł/2 doby 

Sylwester 2022/2023                  


