
 

Podaruj sobie lub bliskiej osobie najlepszy z możliwych prezentów…

 
Niesamowity weekend ze SPA w górach  

 

Rodzaj pokoju Cena za pakiet 

Pokój 2-osobowy 579 PLN 

Pokój 3-osobowy 809 PLN 

Pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania 389 PLN 

* W przypadku przedłużenia pobytu udzielamy Państwu 10% rabatu od ceny regularnej noclegu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Majac na uwadze najmłodsze pociechy, oferujemy atrakcyjne rabaty: 
 (zniżka obowiązuje dla dzieci z dwoma osobami dorosłymi w pokoju)   

 dzieci do lat 3  śpią u nas bezpłatnie - Łóżeczko dla dziecka kosztuje 25 PLN/doba   

 dzieci w wieku od 3 do 8 lat płacą 169 PLN/pakiet,   

 dzieci w wieku od 8 do 15 lat płacą 229 PLN/pakiet. 

 
W cenie weekendowego pakietu wliczono: 
 

 Podatek VAT, 

 2 noclegi w komfortowych pokojach (możliwość wystroju pokoju w stylu „ROMANTICO”) 

Oferujemy wysoki standard pokoi: jednolity komplet mebli hotelowych, TV SAT, aneks kuchenny 
lodówka, sejf (bezpłatny), dostęp do Internetu Wi-Fi, radio-budzik, telefon, łazienka z kabiną 
natryskową, w większości balkony lub taras widokowy z leżakami. 

 Wyżywienie HB (2 x śniadanie w formie stołu szwedzkiego +  2 x obiadokolacja 
Hotel/karczma),  

 Nielimitowany czas korzystania ze strefy SPA – basen ze sztuczną falą, 

 Nielimitowany czas korzystania z siłowni – sala fitness, 

 2 godziny bilarda w kameralnej Sali kominkowej, 

 Tenis stołowy, Stół do piłkarzyków, 

 Kort tenisowy, boisko do gier zespołowych, 

 Dla najmłodszych Gości pokój zabaw oraz placyk zabaw na ogrodzie, 

 Kameralna sala kominkowa z możliwością zorganizowania KARAOKE, 

 Taras widokowy z leżakami i kompletem wypoczynkowym, 

 Altanka z możliwością zorganizowania grilla/ogniska w plenerze, 

 Dostęp do Internetu Wi-Fi na terenie obiektu oraz w pokojach, 

 Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu + Fax/Xero/Drukarka, 

 Monitorowany, ogrodzony parking. 

 



Polecamy dokupienie pakietów zabiegowych Wellness & SPA (opcja): 
 
I Czekoladowa rozkosz – wartość pakietu 330 PLN/osoba teraz 309 PLN!!! 

1) Indywidualna konsultacja kosmetyczna (porady, zalecenia), 
2) Spotkanie z fizjoterapeutą (zalecenia odnośnie masaży, schorzeń), 
3) Masaż gorącą czekoladą, 
4) Zabieg czekoladowy na całe ciało + czekoladowa maseczka na twarz, 
5) Seans w saunie parowej, 
6) Jeżeli poczują Państwo niedosyt zabiegów, to udzielamy 10% rabatu od cen katalogowych na 

pozostałe zabiegi Wellness z naszej bogatej oferty. 
 

 
II Miodowo i Waniliowo – wartość pakietu 270 PLN/osoba teraz 239 PLN!!! 
Relaks, odprężenie, ukojenie zmysłów … 

1) Indywidualna konsultacja kosmetyczna (porady, zalecenia), 
2) Spotkanie z fizjoterapeutą (zalecenia odnośnie masaży, schorzeń), 
3) Zabieg na ciało na bazie miodu i wanilii, 
4) Masaż relaksacyjny gorącym olejkiem z ekstraktu pomarańczy, 
5) Seans w kabinie InfraRED, 
6) Jeżeli poczują Państwo niedosyt zabiegów, to udzielamy 10% rabatu od cen katalogowych na 

pozostałe zabiegi Wellness z naszej bogatej oferty. 
 
 

III Kuracja wiosenna – wartość pakietu 250 PLN/osoba 
Przygotowanie cery do wiosny, wyrównanie kolorytu, regeneracja, usuwanie drobnych zmarszek. 

 
1) Indywidualna konsultacja kosmetyczna (porady, zalecenia), 
2) Spotkanie z fizjoterapeutą (zalecenia odnośnie masaży, schorzeń), 
3) Peeling migdałowy twarzy + zabieg algowy odpowiednio dobrany do cery, 
4) Ultradźwięki (Sonoforeza z ampułką witamnową – twarz), 
5) Seans w wannie solankowej – jacuzzi, 
6) Jeżeli poczują Państwo niedosyt zabiegów, to udzielamy 10% rabatu od cen katalogowych na 

pozostałe zabiegi Wellness z naszej bogatej oferty. 
 

IV W naturze siła – 100% BOROWINA – wartość pakietu 350 PLN/osoba teraz 299 PLN!!! 
Regeneracja, poprawa napięcia skóry, ujędrnienie … 
 

1) Indywidualna konsultacja kosmetyczna (porady, zalecenia), 
2) Spotkanie z fizjoterapeutą (zalecenia odnośnie masaży, schorzeń), 
3) Zabieg borowinowy na całe ciało + maseczka algowa na twarz, 
4) Modelująco-ujędrniający masaż na bazie borowiny- wybrane partie (piersi, brzuch, uda), 
5) Seans w saunie fińskiej połączony z aromatoterapią leśną, 
6) Jeżeli poczują Państwo niedosyt zabiegów, to udzielamy 10% rabatu od cen katalogowych na 

pozostałe zabiegi Wellness z naszej bogatej oferty. 
 

V  – SPA dla Twoich dłoni i stóp – wartość pakietu 210 PLN/osoba teraz 179 PLN!!! 
Zadbane, odżywione i odpowiednio nawilżone dłonie i stopy 
 

1) Indywidualna konsultacja kosmetyczna (porady, zalecenia), 
2) Spotkanie z fizjoterapeutą (zalecenia odnośnie masaży, schorzeń), 
3) Zabieg pielęgnacyjny na dłonie połączony z kąpielą parafinową, 
4) Odżywczy zabieg na stopy z peelingiem oraz antystresowym masażem, 
5) Seans w solankowym jacuzzi, 
6) Jeżeli poczują Państwo niedosyt zabiegów, to udzielamy 10% rabatu od cen katalogowych na 

pozostałe zabiegi Wellness z naszej bogatej oferty. 

 

VI  – Dla niego  – wartość pakietu 280 PLN/osoba 
Właściwa pielęgnacja i odżywienie, którego wymaga skóra mężczyzny 
 

1) Indywidualna konsultacja kosmetyczna (porady, zalecenia), 
2) Spotkanie z fizjoterapeutą (zalecenia odnośnie masaży, schorzeń), 
3) Zabieg na ciało dla mężczyzny BOTANICA MAN, 
4) Zabieg oczyszczający na twarz z algą i glinką lub świecowanie uszu, 
5) Seans w jacuzzi, 
6) Jeżeli poczują Państwo niedosyt zabiegów, to udzielamy 10% rabatu od cen katalogowych na 

pozostałe zabiegi Wellness z naszej bogatej oferty. 

 
VII  – Zdrowa skóra – wartość Pakietu 350 PLN/osoba teraz 259 PLN!!! 
Rewelacyjny, bardzo silny zabieg na cellulit i rozstępy 
 

1) Indywidualna konsultacja kosmetyczna (porady, zalecenia), 
2) Spotkanie z fizjoterapeutą (zalecenia odnośnie masaży, schorzeń), 
3) Termoaktywny zabieg na całe ciało na bazie błota z morza martwego, 
4) Peeling całego ciała połączony z ampułką witaminową i ultradźwiękami, 
5) Seans w saunie fińskiej lub kabina InfraRED, 
6) Jeżeli poczują Państwo niedosyt zabiegów, to udzielamy 10% rabatu od cen katalogowych na 

pozostałe zabiegi Wellness z naszej bogatej oferty. 
 
 

 



VIII  – Relaks w górach – wartość Pakietu 230 PLN/osoba 
Zabiegi relaksująco-regenerujące po nartach 
 

1) Indywidualna konsultacja kosmetyczna (porady, zalecenia), 
2) Spotkanie z fizjoterapeutą (zalecenia odnośnie masaży, schorzeń), 
3) Masaż gorącymi kamieniami lub olejami, 
4) Zabieg na twarz z peelingiem kawitacyjnym, 

5) Seans w saunie fińskiej lub kąpiel w jacuzzi, 
6) Jeżeli poczują Państwo niedosyt zabiegów, to udzielamy 10% rabatu od cen katalogowych na 

pozostałe zabiegi Wellness z naszej bogatej oferty. 

 
IX  – Ukojenie po górskich wędrówkach – wartość Pakietu 330 PLN/osoba 
Zabiegi mające na celu rozluźnienie mięśni oraz załagodzenie kontuzji i zakwasów 
 

1) Indywidualna konsultacja kosmetyczna (porady, zalecenia), 
2) Spotkanie z fizjoterapeutą (zalecenia odnośnie masaży, schorzeń), 
3) Masaż leczniczy ze szczególnym uwzględnieniem nóg, 
4) Masaż sportowy, 

5) Seans w saunie fińskiej, 
6) Kąpiel w wannie z silnymi biczami szkockimi,  
7) Jeżeli poczują Państwo niedosyt zabiegów, to udzielamy 10% rabatu od cen katalogowych na 

pozostałe zabiegi Wellness z naszej bogatej oferty. 

 
Abyście Państwo mogli w pełni aktywnie wykorzystać czas spędzony w górach, 
przygotowaliśmy specjalny program dodatkowych atrakcji, z których można skorzystać na 
miejscu: 
 

 Jazda konna (w terenie lub na ujeżdżalni 25 PLN/godz./osoba), 

 Wyprawa na quadach (ok. 250 PLN/quad/godzina/2 osoby), 

 Zielony kulig doliną Szczyrku z kiełbaskami przy góralskim ognisku od 60 PLN/osoba, 

 Wycieczka piesza w góry z przewodnikiem lub zwiedzanie jaskiń, 

 Zwiedzanie Szczyrku z kijami Nordic Walking, 
 
 

Jeżeli pobyt weekendowy ma stanowić prezent dla bliskiej osoby, prosimy nas o tym 
poinformować, wówczas prześlemy eleganckie zaproszenie. Dodatkowo na 
obdarowanego w pokoju może czekać: 
 

 kosz słodkości (należy doliczyć 149 PLN), 

 bukiet kwiatów (należy doliczyć 120-200 PLN), 

 butelka wina czerwonego/różowego (należy doliczyć 69 zł). 
 

 

Rezerwacja oraz informacja o zabiegach: 
- bezpośrednio w recepcji Hotelu „Olimpia Lux” Resort & SPA w Szczyrku lub telefonicznie: 

 
+48 888 780 695 - Sebastian Danel 

 

  

  

  
 


