
 
Cena pakietu obejmuje: 
nocleg w wybranym pokoju 

śniadanie w godz. 7.30-10.30  

specjalne menu dla najmłodszych  

kolację wraz z napojami w godz. 18.00-20.00  

napoje: piwo 0,3l/wino/ kawa/herbata w cenie kolacji 

możliwość konsumpcji posiłków na tarasie w ogrodzie hotelowym 

wieczory z muzyką na żywo w Lobby Hotelowym* 

animacje dla dzieci: zabawy przy muzyce, zajęcia plastyczne,** 

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 

planszowe gry rodzinne dostępne w recepcji 

parking dwupoziomowy, WiFi 

 

Forma serwowania posiłków i możliwość korzystania z wymienionych usług zależy 
od aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowa i GiS.  
                     
Wypożyczalnia rowerów — oferta dodatkowo płatna. 

 
DODATKOWE ATRAKCJE W OKOLICY 
Place zabaw, korty tenisowe, ścieżki rowerowe, spacerowe,  
Kolej linowa Czantoria, Górski Park Równica, miejsce do plażowania nad Wisłą. 
 

*hotel zastrzega sobie możliwość zmian w programie 
** animacje dla dzieci w piątek i sobotę  
 
Przy pobycie powyżej 1 doby opłata uzdrowiskowa należna Gminie Ustroń 4,00zł/ 
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.  

Istnieje także możliwość przeniesienia rezerwacji na inny dostępny  
w hotelu termin. 

 
  

REZERWACJA   
www.hotelolympic.pl  

recepcja@hotelolympic.pl  
tel. 33 854 43 33  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

pobyt dziecka do 4 lat GRATIS-na łóżku z rodzicami 
*możliwa dostawka: 

 dzieci 5-11 lat 190zł dobę 
dzieci 12-17 lat i osoba dorosła 260zł dobę 

   Wakacje w górach 2021-HB 
Oferta ważna w terminie:  

25.06 - 31.08.2021- Minimum 3 noce. 

Rodzaj pokoju 

 
cena za dobę  

w pakiecie  
13.07-

31.08.2021r.  
 

Pokój  Standard 1os.  
500 zł 

 

Pokój Standard 2os. 
600 zł  

 

Pokój Double Vip 2os. 
680 zł 

 

Pokój Deluxe 2os. 
700 zł 

 

Pokój Standard 3os. 
750 zł 

 

Pokój Deluxe 3os. 
850 zł  

 

Pokój Studio Family 4os. 
1100 zł  

 

Apartament Senior 2os.* 
1000 zł  

 

Apartament Deluxe 2os.* 
1050 zł 

 

Apartament Prezydencki 2os.* 
1150 zł  

 


