
Hotel Wiosna

RABKA ZDRÓJ                                           

PO£O¯ENIE: w malowniczej miejscowoœci Rabka-Zdrój. Z okien hotelu rozci¹ga siê zapieraj¹cy dech w piersiach widok na Beskidy, 
obfituj¹ce w przepiêkne szlaki dla pieszych wêdrówek i wycieczek.
POKOJE: 44 miejsca noclegowe w pokojach 1, 2, 3, 4 - osobowych z ³azienkami, tv, telefonem, wiêkszoœæ ze s³onecznymi balkonami.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: sala konferencyjna, si³ownia, pokój i plac zabaw dla dzieci, grill ogrodowy i miejsce na ognisko. Teren oœrodka jest 
ogrodzony, oœwietlony i zamykany na noc.
BAZA ZABIEGOWA: zaplecze SPA and Wellness. Hotelowe SPA oferuje liczne zabiegi na twarz oraz cia³o, które korzystnie wp³ywaj¹ na 
poprawê kondycji skóry, jak te¿ kszta³t sylwetki; nowoczesne zabiegi z wykorzystaniem fal radiowych oraz relaksuj¹ce i odprê¿aj¹ce 
masa¿e; kriokomora, kapsu³a Neo-Qi czy Q-Ferency; sala fitness, jacuzzi oraz sauna fiñska.

 7 dni pomiêdzy:        Cena od osoby:

08.03 - 12.04.2014              460 z³
  

03.05 - 31.05.2014              560 z³

31.05 - 28.06.2014              590 z³

28.06 - 30.08.2014              875 z³

27.09 - 25.10.2014              510 z³

25.10 - 20.12.2014              460 z³

CENA ZAWIERA
* zakwaterowanie w pokojach  1, 2 - osobowych  
  z mo¿liwoœci¹ dostawki i w pokojach typu studio 
  (2+2) z ³azienk¹, TV-sat, lodówk¹, czajnikiem 
  bezprzewodowym
* 3 posi³ki dziennie 
* ognisko z pieczeniem kie³basy
* podatek VAT

Hotel Gwarek

Cena od osoby        22.04 - 30.06.14         01.07 - 31.08.14
                                  01.09 - 20.12.14

w pokoju 1-os.                 861 z³                         910 z³
                                                                        

w pokoju 2-os.                 672 z³                         721 z³

                       

Dop³ata do wy¿ywienia 3x dziennie: 50 za 7 dni.

7 dni pomiêdzy:

KUDOWA ZDRÓJ                                            

PO£O¯ENIE:  w bezpoœrednim s¹siedztwie Parku Zdrojowego i Centrum Rekreacyjno - Leczniczego.
POKOJE: 1, 2 i 3 - osobowe, wyposa¿one w telefon, telewizor, ³azienkê (wc, natrysk, umywalka), balkon (za wyj¹tkiem 
pokojów na parterze).
WY¯YWIENIE:  dwa posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE:  kawiarnia z k¹cikiem internet cafe, jadalnia, bilard (5 z³ 1 h), tenis sto³owy, wypo¿yczalnia rowerów 
(5 z³ /1 h). Baza wyjœciowa dla wycieczek pieszych, rowerowych i samochodowych do licznych atrakcji turystycznych takich 
jak: Kaplica Czaszek, Szopka Ruchoma w Czermnej, Bazylika w Wambierzycach, Skansen w Pstr¹¿nej, Jaskinia 
NiedŸwiedzia 

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów 
* 2 posi³ki dziennie 
  (œniadania i obiadokolacje) 
* podatek VAT

Dzieci do lat 3 (bez samodzielnego miejsca do spania oraz 
posi³ków) bezp³atnie.
Dzieci do lat 10 (dzieciêca porcja wy¿ywienia) - 20 % zni¿ki od 
ceny noclegów i posi³ków.

Hotel przyjmuje zwierzêta 
(op³ata 10 z³/dobê).

Na miejscu pobierana jest 
op³ata klimatyczna.

Doba hotelowa od 14.00 do 
10.00.

Dzieci do lat 3 gratis 
(bez osobnego miejsca 
noclegowego 
i wy¿ywienia).

Dop³ata do pokoju 
1-osobowego 25%.

Dzieci 3-12 lat - koszt 
pobytu 75% ceny. Turnusy rozpoczynaj¹ siê obiadem w dniu 

przyjazdu, koñcz¹ œniadaniem w dniu wyjazdu.
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