
Wakacje w Świeradowie Zdrój
oferta ważna w okresie 28.06-6.09.2020

ţ nocleg (pokoje z węzłem sanitarno-higienicznym WC, 
TV-SAT)

ţ wyżywienie 2x dziennie (śniadanie 8:00-9:30 oraz 
obiadokolacja 17:30-18:00, napoje dodatkowo płatne)

ţ możliwość korzystania z basenu i jacuzzi (7:00 – 20:00)
ţ sauna 2 x w tygodniu (wtorek i sobota 19:00 – 21:00)
ţ możliwość korzystania z sali fitness
ţ 20% rabatu na wstęp do jaskini solnych
ţ dostęp do Internetu bezprzewodowego
ţ parking dla gości hotelowych bezpłatny, niestrzeżony

ţ dzieci 0-2,99 lat bezpłatnie (w łóżku z rodzicami, ½ 
porcji wyżywienia)

ţ dzieci 3-11,99 lat -50% od ceny (½ porcji wyżywienia)

W cenie pakietu:

Czekamy na Państwa!

Zapraszamy na wyjątkowe wakacje w samym sercu  
Świeradowa Zdrój!  W hotelu Narcyz dbamy o komfortowy 
i bezpieczny wypoczynek naszych Gości. Położenie w 
centrum uzdrowiska sprawia, że nasz obiekt stanowi 
doskonałą bazę wypadową do korzystania z uroków 
miasta, wędrówek szlakami czy zwiedzania. 
W ramach pobytów Goście mogą korzystać z basenu, 
jacuzzi oraz dużej bazy leczniczo-rehabilitacyjnej i spa 
Udostępniamy również bezpłatny internet wi-fi oraz 
parking. Na dzieci czeka kolorowy pokój zabaw. 
Nasza restauracja serwuje pyszne posiłki o domowym 
charakterze. 
U nas wypoczniesz w tradycyjnym, uzdrowiskowym stylu!

Informacje dodatkowe:

ţ Doba hotelowa trwa w godzinach 14:00-10:00 
(Prosimy o informację w przypadku przyjazdu po godzinie 18:00)

ţ Płatność w recepcji hotelu gotówką lub kartą płatniczą
ţ Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy 

śniadaniem
ţ Prosimy o zabieranie dokumentów potwierdzających 

wiek dziecka
ţ Aby potwierdzić rezerwację wymagana jest wpłata 

zadatku w wysokości 30% kwoty do 5 dni od złożenia 
rezerwacji. W przypadku braku wpłaty rezerwacja 
zostaje cofnięta.

F.H.U Mirosław Palbow, ul. Sikorskiego 12, Lwówek Śl.
Nr konta: 49 1020 2124 0000 8802 0009 8095

Hotel Narcyz ul. Sienkiewicza 14, 59-850 Świeradów Zdrój, Tel. 0048 75 7816028
www.narcyz.pl, e-mail: narcyz@narcyz.pl     

Rezerwacje tel. 75 781 63 51

-13%



Hotel A Hotel B

Cennik pakietu

Usługi dodatkowe:

Pokój z balkonem lub werandą – 15,00 zł / doba / pokój
ţ Wykorzystanie pokoju 2 osobowego dla 1 osoby + 35% kwoty za pobyt
ţ Pokój typu studio (pokój dzienny, sypialnia, łazienka, lodówka, czajnik i osobna weranda)– min 2- max. 4 os 

/ dopłata za pokój za dobę 50,00 zł
ţ Lodówka w pokoju – 10,00 zł / doba / na życzenie (w miarę dostępności)
ţ Czajnik w pokoju – 5,00 zł / doba / na życzenie (w miarę dostępności)
ţ Wypożyczenie kijków Nordic Walking – kaucja zwrotna 50,00 zł
ţ Wypożyczenie łóżeczka dziecięcego turystycznego - 30,00 zł / doba / na życzenie
ţ Opłata uzdrowiskowa (obowiązkowa) 4,00 zł za dobę od osoby 
ţ Pies lub kot (konieczne własne posłanie i uzgodnienie z recepcją, cena nie obejmuje ewentualnych 

zniszczeń szkód, popełnionych przez zwierzę) – 30,00 zł / doba
ţ Ręcznik do borowiny – 40,00 zł (z kaucja zwrotną 20,00 zł) / pobyt (wymiana na życzenie)
ţ Szlafrok – 50,00 zł (z kaucja zwrotną 25,00 zł) / pobyt
ţ Depozyt / sejf – 2,00 zł / doba
ţ Lunch Pakiet – 20,00 zł / os (zgłoszenie dzień wcześniej)

Hotel NARCYZ posiada dwa budynki.
Hotel NARCYZ A oraz Hotel NARCYZ B. 
Hotele nie są połączone. Przejście z budynku do budynku odbywa się przez parking hotelowy.
W Hotelu NARCYZ A znajdują się: recepcja, restauracja, pokoje, basen, baza zabiegowa.
W Hotelu NARCYZ B znajdują się tylko pokoje. 
Standard pokoi w Hotelu A i B jest bardzo podobny.

Pakiet kuracyjny – zaczyna się wizytą lekarską w niedzielę. Zabiegi wykonujemy w dniach pn-pt , w godzinach 
od 07:00 do 13:00 w systemie 2-3 zabiegi dziennie. W okresie świat, weekendów i dni wolnych zabiegów nie 
wykonujemy.

ţ Pakiet kuracyjny leczniczy: 15 zabiegów kuracyjnych zleconych + wizyta lekarska – tydzień 280,00 zł (dla 
gości hotelowych, przy pobytach powyżej 6 dni pobytu)

ţ Pakiet kuracyjny leczniczy: 9 zabiegów kuracyjnych zleconych + wizyta lekarska - tydzień: 200,00 zł (dla 
gości hotelowych, przy pobytach powyżej 6 dni pobytu)

Pakiety zabiegów - usługi dodatkowe

Wszystkie ceny podane są w PLN od osoby

Hotel Narcyz ul. Sienkiewicza 14, 59-850 Świeradów Zdrój, Tel. 0048 75 7816028
www.narcyz.pl, e-mail: narcyz@narcyz.pl     

Powyższa oferta cenowa nie stanowi umowy w świetle przepisów kodeksu cywilnego i w każdej chwili może ulec zmianie.

Wakacje w Świeradowie Zdrój
oferta ważna w okresie 28.06-6.09.2020

Rezerwacje tel. 75 781 63 51

-13%

7 noclegów/8 dni
z rabatem 13%

835 zł/os 728 zł/os


