Sylwester 2017/2018
w Szczyrku
czyli ...

»
»
»
»

Szampańska zabawa w górach,
Białe szaleństwo na stokach,
Niezapomniane wrażenia,
Wspomnienia do końca życia...

To i wiele więcej znajdziecie Państwo w

"OLIMPIA LUX" Resort & SPA
Cennik
Nie narzucamy sztywnego terminu - pobyty min. 6-dniowe (5 nocy)

Cena za osobo/dobę

Rodzaj pokoju

Pobyt 5 nocy

Pokój 2-osobowy do poj. wykorzystania

Powyżej 5 nocy
300 PLN

Pokój 2-osobowy

200 PLN (400 PLN)

190 PLN (380 PLN)

Pokój 3-osobowy

190 PLN (570 PLN)

180 PLN (540 PLN)

Apartament - Studio (min. dla 4 osób)

180 PLN (720 PLN)

170 PLN (680 PLN)

* 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 tylko 110 PLN/doba

W cenie zawarto:




Wyżywienie w formie bufetu HB: śniadanie i
obiadokolacja,
Monitorowany, ogrodzony parking,
Korzystanie z basenu krytego,
Strefa relaxu (od 16:00 do 20:00),
Kącik zabaw dla dzieci,
Ogólnodostępne stanowisko komputerowe z
internetem + Wi-Fi w pokojach,
Szafka na sprzęt zimowy (indywidualna na każdy
pokój),
Suszarnia do butów narciarskich,
Sejf w pokoju,
Tenis stołowy,
1 godzina siłowni w ciągu tygodnia na każdą osobę,
1 godzina bilarda na pokój,
KARAOKE w Sali kominkowej,
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 w cenach hurtowych! Tylko dla naszych Gości.















Łóżeczko dla dziecka – opłata 25 PLN/doba
Opłata za zwierzę domowe – 25 PLN/doba

Zabawa Sylwestrowa (jako dodatkowa opcja do wyboru):

 BAL Sylwestrowy w Resorcie OLIMPIA LUX – możliwość zorganizowania we własnym
zakresie (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 – (podgląd oferty – KLIKNIJ),



Bal Sylwestrowy w sąsiednim Hotelu Meta (ok. 10 m od Resortu Olimpia) w cenie
1000 zł/para, lub tańsza opcja w Meta Music Club za 400 zł/para. Dla dzieci proponujemy
Kinderbal w cenie: 130 zł/os.



Istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnej propozycji spędzenia Sylwestra
organizowanego przez miasto Szczyrk przy nowym amfiteatrze pod skocznią. Impreza
połączona jest z pokazem sztucznych ogni, występem kapeli góralskiej oraz muzyką przy DJ`u.

Zapraszamy serdecznie na sylwestra w góry 
Szczyrk, ul. Skośna 9
Recepcja
Tel.: +48 033 817 81 50
Tel./Fax: +48 033 817 81 41
Kom.: +48 888 780 695

Dział Marketingu i Sprzedaży
Tel./Fax.: +48 033 817 81 41
Kom.: +48 888 780 695
marketing@olimpialux.pl

NIP 937-111-91-19

recepcja@olimpialux.pl

www.olimpia.szczyrk.pl

