
OFERTA SPECJALNA  
DLA PRACOWNIKÓW KGHM ORAZ PARTNERÓW bIzNEsOWyCH

izerska
WIELKANOC

OFERTA 
sPECJALNA

-10%

PROGRAM ŚWIĄTECZNY

WIELKI CzWARTEK 18.04.2019 � Obiadokolacja w formie bufetu

Wielki Piątek 19.04.2019

� Tradycyjne polskie postne śniadanie w formie bufetu
� Malowanie świątecznych pisanek dla najmłodszych Gości oraz strojenie  

świątecznych koszyczków ze święconką. Konkurs na najładniejszą pisankę  
i koszyczek – dla zwycięzcy niespodzianka

� Postna obiadokolacja w formie bufetu

Wielka Sobota 20.04.2019

� Tradycyjne polskie postne śniadanie w formie bufetu 
� Wspólne poszukiwanie prezentów pozostawionych od zajączka dla dzieci w hotelu
� „Polowanie na zająca” (dla dorosłych)
� Obiadokolacja w formie bufetu

NIEdzIELA WIELKANOCNA
21.04.2019

� Uroczyste, tradycyjne Śniadanie Wielkanocne ze świątecznymi specjałami
� Serwowany uroczysty obiad świąteczny z lampką wina
� Słodkie popołudnie (świąteczne wypieki i kawa w hotelowej Restauracji)
� Świąteczna kolacja w formie bufetu
� Wielkanocne karaoke i pląsy

Poniedziałek Wielkanocny 
22.04.2019

� Uroczyste, tradycyjne Śniadanie Wielkanocne ze świątecznymi specjałami 
� Śmigus Dyngus w hotelowym Aquaparku 
� Spacer z przewodnikiem 
� Obiadokolacja w formie bufetu

Wtorek 23.04.2019 � Śniadanie w formie bufetu
� Obiadokolacja w formie bufetu

Środa 24.04.2019 � Śniadanie w formie bufetu

* Hotel zastrzega sobie prawo zamiany usługi na inną w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych



dOdATKOWO W RAMACH PAKIETÓW:

Zabiegi z hotelowego CENTRUM zdROWIA & RELAKsU  
dla Gości dorosłych.

� Masaż relaksacyjny częściowy 15 min
� Kąpiel perełkowa
� Bezpłatny wstęp w godzinach otwarcia do hotelowego AQUAPARKU
� Bezpłatny wstęp w godzinach otwarcia do sali sportowej i sali fitness
� Klimatyczny i przestronny sPORT bAR CAFE z przepięknym widokiem na góry
� KIds zONE kolorowa sala zabaw dla najmłodszych
� Konsola XbOX KINECT
� Bezprzewodowy dostęp do Internetu w miejscach ogólnodostępnych

dodatkoWo Płatne:
� Opłata uzdrowiskowa płatna dodatkowo w wysokości 3,50 zł/dzień/osobę
� Parking monitorowany - 10,00 zł/doba

zniżki dla dzieci: 
� Dzieci do 5,99 lat – bezpłatnie nocleg w łóżku rodziców z HB, przy dwóch rodzicach pełnopłatnych  

w pokoju DBL / APT oraz przy minimum 2 osobach pełnopłatnych w pokoju STUDIO 
� Dzieci 3-5,99 lat 30% ceny osoby dorosłej przy jednej osobie pełnopłatnej w pokoju DBL / nocleg z HB 
� Dzieci 6-13,99 lat 50% ceny osoby dorosłej przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju DBL i STUDIO 

Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15.00, a kończy o 11.00 następnego dnia

4 dni (3 noce)

sGL

Rezerwacje indywidualne:
tel. 75 78 16 732

e-mail: malachit@interferie.Pl

Rezerwacje grupowe:
tel. 783 934 591

e-mail: klaudia.Paluch@interferie.Pl

TWIN

sTd

APT

CENNIK:

5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) dostawka  
(doba)

+ 1 osoba  
dorosła (doba)

2 261,00 zł
2034,90 zł

2 544,00 zł
2289,60 zł

2 827,00 zł 
2544,30 zł

3251,00 zł 
2925,90 zł

266,00 zł 
239,40 zł

3 353,00 zł 
3017,70 zł

3 772,00 zł 
3394,80 zł

4 191,00 zł 
3771,90 zł

4820,00 zł 
4338,00 zł

175,00 zł 
157,50 zł

245,00 zł 
220,50 zł

3 587,00 zł 
3228,30 zł

4 298,00 zł 
3868,20 zł

4 776,00 zł 
4298,40 zł

5492,00 zł 
4942,80 zł

225,00 zł 
202,50 zł

253,00 zł 
227,70 zł

3 821,00 zł 
3438,90 zł

4 298,00 zł 
3868,20 zł

4 776,00 zł 
4298,40 zł

5492,00 zł 
4942,80 zł

225,00 zł 
202,50 zł

253,00 zł 
227,70 zł


