WIELKANOC W GÓRACH 2023

Oferta ważna w terminie: 07.04 - 11.04.2023
Minimum 3 doby
Cena pakietu obejmuje:
3 noclegi w wybranym pokoju
3 śniadania w formie bufetu w tym Uroczyste śniadanie Wielkanocne
w godzinach 8:00-11:00 - stoliki rodzinne
3 obiadokolacje wraz z napojami w formie bufetu (w tym specjalne
menu dla dzieci) w godzinach 17:00-19:00
koszyczek wielkanocny dla każdej rodziny
dodatkowe atrakcje wg planu:
wieczór muzyczny w Lobby hotelowym*
program animacyjny dla najmłodszych (w tym: dekorowanie świątecznych jajek,
„Poszukiwanie Zajączka Wielkanocnego”)*
Śmigus Dyngus na basenie lub w ogrodzie w zależności od pogody*
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

PROMOCJA – 5%
Rodzaj pokoju

cena za pakiet
min. 3 doby

Pokój Standard 1os.

3000 zł
2850 zł

Pokój Standard 2os.

3600 zł
3420 zł

Pokój Double Vip 2os.

3800 zł
3610 zł

Pokój Deluxe 2os.

3900 zł
3705 zł

Pokój Standard 3os.

4400 zł
4180 zł

Pokój Deluxe 3os.

4700 zł
4465 zł

Pokój Studio Family 4os.

5600 zł
5320 zł

Apartament Senior 2os.*

5100 zł
4845 zł

Apartament Deluxe 2os.*

5300 zł
5035 zł

Apartament Prezydencki 2os.*

5600 zł
5320 zł

*hotel zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Pobyt dziecka do 4 lat GRATIS- na łóżku z rodzicami.
DODATKOWE ATRAKCJE W OKOLICY
Place zabaw, korty tenisowe, ścieżki rowerowe, spacerowe, Kolej Linowa Czantoria, Górski Park Równica,
miejsce do plażowania nad Wisłą.
Pobyt w pakiecie rozpoczyna się obiadokolacją, kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Przy pobycie powyżej 1 doby opłata uzdrowiskowa należna Gminie Ustroń 5,00 zł/ 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

*możliwa dostawka– dzieci 5-11 lat 750zł/713 zł pakiet
dzieci 12-17 lat i osoba dorosła 1200zł/1140 zł pakiet

