
 

Sylwester 2021/2022 

w Szczyrku 

"OLIMPIA”  Resort & SPA 
 

Cennik 
obowiązuje od 28.12 – 02.01.2022 (min. 4 noce) 

Nie narzucamy sztywnego terminu - pobyty min. 5-dniowe (4 noce) 
           

   * Ceny zawierają podatek VAT 

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

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

• Dzieci do lat 3 - bez świadczeń (nie zajmujące oddzielnego łóżka) - BEZPŁATNIE  

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

 

Łóżeczko dla dziecka – opłata 30 PLN/doba 

Opłata za zwierzę domowe – 40 PLN/doba 

 

Rodzaj pokoju 
Cena za pokój/ na dobę w PLN 

Pobyt min. 4 noce 

Wariant wyżywienia HB BB 

Pokój 2-osobowy do poj. wykorzystania 400 360 

Pokój 2-osobowy / małżeńskie lub 2 x pojedyncze 600 520 

Pokój 3-osobowy / małżeńskie + pojedyncze 840 720 

Pokój 4-osobowy / małżeńskie + pojedyncze + dostawka 1040 880 



Zapraszamy serdecznie na sylwestra w góry ☺ 

Szczyrk, ul. Skośna 9 

+48 033 817 81 50 / +48 888 780 695 

recepcja@olimpialux.pl 

 

 

 

 

 

W cenie pobytu zawarto: 

• Wyżywienie w formie bufetu HB: śniadanie i obiadokolacja, 
lub BB (samo śniadanie), 

• Uroczysta kolacja biesiadna w dniu 30.12.21 
z występami kapeli góralskiej, 

• W noc sylwestrową możliwość zarezerwowania 
stolika, wraz z alkoholem, bez obsługi  – Ceny 
indywidualnie omawiane 

• Rewitalizujące, uroczyste śniadanie w Nowy Rok 

od 8:30 do 11:30       

--------------------- 
• Monitorowany, ogrodzony parking, 
• Korzystanie z basenu krytego (bez ograniczeń), 
• Strefa relaxu - Wellness (od 16:00 do 20:00) – w 

pozostałych godzinach możliwość prywatnej rezerwacji,  
• Kącik zabaw dla dzieci, 
• Projekcje bajek oraz seanse filmowe w Sali kinowej, 
• Konsola Xbox (game PASS Gold), 
• Sejf w pokoju, 
• Tenis stołowy, stół do piłkarzyków, 
• Sala fitness -Siłownia, 
• Bilard w kameralnej Sali kominkowej (wyłącznie dla osób powyżej 15-go roku życia), 
• Szafka na sprzęt zimowy (indywidualna na każdy pokój), 
• Suszarnia do butów narciarskich, 
• 20% rabatu na wypożyczenie kompletnego sprzętu zimowego z najnowszej kolekcji, 

• 20% rabatu na serwis narciarski/snowboardowy, 

• KUPON 10 PLN/osoba na zabiegi odnowy biologicznej z serii "Piękna/Przystojny na zabawę Sylwestrową", 

• Ski-passy COS + SON +  BSA w cenach hurtowych! Tylko dla naszych Gości.  

Małe Skrzyczne połączone gondolą z dużym – wspólny Ski-pass. 

 

Zabawa Sylwestrowa dla naszych Gości w promocyjnej cenie (jako dodatkowa opcja do 

wyboru): 

• Posiadówka Sylwestrowa w Resorcie OLIMPIA LUX – możliwość rezerwacji stolików (kontakt w 
tej sprawie: kom. 888 780 695) 

• Bal Sylwestrowy w Staropolskiej Gospodzie (ok. 350 m od Resortu OLIMPIA) w wersji  
All inclusive w cenie 498 zł/para. 

• Bal Sylwestrowy z wielką pompą ALL INCLUSIVE, muzyka na żywo (plakat imprezy) w sąsiednim 
Hotelu Meta (ok. 10 m od Resortu Olimpia) tylko u nas w cenie 1000 zł/para. Dla dzieci 
proponujemy Kinderbal w cenie: 200 zł/os. (od 19:00 do 1:00 – podgląd oferty). 

 
 
 
 
 

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. 
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