
Oœrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy Hyrny

CENA ZAWIERA:
 

* 7 noclegów (pokoje z ³azienkami i  oddzielnymi ³ó¿kami)
* 2 posi³ki dziennie (œniadania i obiady w godzinach wieczornych)
* 1 godzina dziennie: basen, sala aerobowa, si³ownia, bilard, mini-golf
* parking
* podatek VAT

ZAKOPANE                                           

PO£O¯ENIE:  w centrum Zakopanego.
POKOJE:  283 miejsca noclegowe w pokojach 1, 2 - osobowych i apartamentach. Pokoje z ³azienkami, wyposa¿one w TV-
sat, telefony, internet; czêœæ z balkonami.
WY¯YWIENIE:  dwa lub trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: jadalnia, kawiarnia, basen, sala konferencyjna na 280 osób, klimatyzowana, oraz cztery salki - ka¿da dla 
oko³o 30 osób.
CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ: basen, sala do æwiczeñ z urz¹dzeniami aeorobowymi - cardio, si³ownia, solarium, 
sauna fiñska, sauna na podczerwieñ, trzy jacuzzi, gabinet fizykoterapii. 

Oferta 50+
Oferta dla dwóch osób, z których jedna ukoñczy³a 50 lat - druga w dowolnym wieku.

Dzieci od 1 lat  6 - bezp³atny nocleg. 1/2 wy¿ywienia - dzieci do lat 6. 
Wy¿ywienie: œniadanie: 20 z³, obiad: 22 z³, kolacja: 18 z³.
Doba hotelowa od godz. 18.00 do godz. 16.00.

                                              04.05 - 15.07.14         15.07 - 15.09.14         15.09 - 31.10.14
                                  

osoba doros³a          
w pokoju  2-os.                           714 z³                           774 z³                         714 z³

osoba doros³a          
w pokoju  1-os.                           864 z³                           918 z³                         864 z³

dziecko 6-16 lat                          504 z³                           534 z³                         504 z³

Oœrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy Hyrny

                                              28.02 - 04.05.14              04.05 - 15.07.14            15.07 - 15.09.14            15.09 - 31.10.14
                                  

pokój  2-osobowy                       1491 z³                             1330 z³                          1400 z³                         1330 z³

apartament 2-osobowy              1652 z³                             1505 z³                          1568 z³                         1505 z³ 

Cena za 7 - dniowy turnus dla 2 osób

CENA ZAWIERA:
 

* 7 noclegów w pokoju z ³azienk¹ lub apartamencie
* 3 posi³ki dziennie 
* 1 godzina dziennie: basen, sala aerobowa, si³ownia, bilard
* parking
* podatek VAT

Cena za 7-dniowy turnus dla 1 osoby

Op³ata miejscowa p³atna gotówk¹ w recepcji.

W oœrodku znajduj¹ siê: kawiarnia, drink bar, sala gier (mini 
golf, bilard), zadaszony grill ogrodowy - doskona³e miejsce 
na imprezê grupow¹. 

W oœrodku istnieje mo¿liwoœæ korzystania z internetu 
bezprzewodowego.
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