
 

Jeżeli Święta, to tylko w Górach,  

Jak w Górach, to tylko w  

"OLIMPIA" Resort & SPA 

 

Nie chcemy narzucać naszym Gościom sztywnego 

terminu w postaci turnusu, dlatego wychodząc na 

przeciw dajemy możliwość wyboru dowolnego 

terminu. Warunek aby pobyt obejmował minimum 

5 noclegów. 

 

Cennik 

(oferta obejmuje terminy od 22.12.2021 do 28.12.2021) - Pobyt minimum 5 nocy 

Olimpia Resort Cena za osobo/dobę 

Rodzaj pokoju Minimum 5 nocy 

Pokój 2-osobowy (jako jedynka) 400 PLN 

Pokój 2-osobowy / małżeńskie lub dwa pojedyncze 300 PLN (600 pokój) 

Pokój 3-osobowy / małżeńskie + pojedyncze 280 PLN (840 pokój) 

Pokój 4-osobowy /małżeńskie + pojedyncze + fotel rozkładany 260 PLN (1040 pokój) 
 

* Ceny zawierają podatek VAT 8% 

** Należy doliczyć opłatę klimatyczną: 2,50 PLN osobo-doba 

Zniżki dla dzieci: 
/obowiązują z dwoma-trzema osobami pełnopłatnymi w pokoju/ 

• Dzieci do lat 3 - bez świadczeń  - BEZPŁATNIE  

• Dziecko w przedziale wiekowym od 3 do 10 lat płaci 200 PLN/doba 

 

Łóżeczko dla dziecka – opłata 30 PLN/doba 

Opłata za zwierzę domowe – 40 PLN/doba 

  

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19: Jeżeli z powodu wprowadzenia 

nowych obostrzeń, nie będą mieli Państwo 

możliwości skorzystania z usług naszego 

hotelu, automatycznie zamieniamy wpłacony 

zadatek na VOUCHER do wykorzystania w 

dowolnym terminie – także sezon letni. 



Spędź Święta razem z Nami 
Szczyrk, ul. Skośna 9 

Recepcja 

Kom. 888 780 695 

Tel.: 608 658 048 

Tel./Fax: +48 033 817 81 50 

recepcja@olimpialux.pl 

 

 

 

 

W cenie noclegu zawarto: 

 

• Wyżywienie HB: śniadanie (bufet) i obiadokolacja (bufet), 

• Uroczystą Kolację Wigilijną przy lampce wina, 

• Wieczór kolęd przy kominku i choince, odwiedziny 

szczyrkowskich kolędników, 

• Odwiedziny Mikołaja – wręczanie prezentów dla 

najmłodszych        

• Uroczysty obiad biesiadny w pierwszy dzień świąt w 

towarzystwie kapeli regionalnej, 

• Uroczyste śniadania w pierwsze dni świąt, 

---------------------------------------------------------------- 

• Monitorowany, ogrodzony parking, 

• Korzystanie z basenu krytego przez cały dzień, 

• Strefa Relaxu (od 16:00 do 20:00 – w pozostałych godzinach możliwość prywatnej 

rezerwacji).  

Strefa relaxu: jacuzzi z leczniczą wodą solankową, strefa wypoczynku z tężnią, 

kompleks saun (sucha, InfraRED), balia. 

• Kącik zabaw dla dzieci, 

• Konsola Xbox (gamePass GOLD), 

• Seanse filmowe (dla najmłodszych bajki) w Sali kinowej, 

• Tenis stołowy, stół do piłkarzyków, 

• Sala kominkowa z bilardem (bilard dla osób powyżej 15-go roku życia), 

• Sala fitness - siłownia, 

• Ogólnodostępne stanowisko komputerowe z Internetem, drukarka + Wi-Fi 

dostępne w całym obiekcie, 

• Indywidualna szafka na sprzęt zimowy, 

• Suszarnia do butów narciarskich, 

• Sejf w pokoju, 

• 20% rabatu na wypożyczenie kompletnego sprzętu zimowego z najnowszej 

kolekcji, 

• 20% rabatu na serwis narciarski/snowboardowy, 

• Zniżka dla Gości Hotelu na Skipassy, 

• 10 PLN/osoba do wykorzystania w CENTRUM WELLNESS 
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