
Złota jesień zabiegowa
Hotel NARCYZ posiada dwa budynki.

Hotel NARCYZ A oraz Hotel NARCYZ B.

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.

Przejście z budynku A do budynku B to około 20m (przez parking hotelowy).

595,00 zł (5 noclegów) 

Powyższe ceny dotyczą pobytu jednej osoby w pokojach 2-3-osobowych   

PAKIET OBOWIĄZUJE OD 18.10.2020 DO 15.12.2020 NA POBYTY OD NIEDZIELI 
DO PIĄTKU

Pakiet obejmuje:
 5 noclegów w pokoju 2 osobowym

 5 śniadań w formie bufetu (8:00 – 9:00)

 5 obiadokolacji serwowanych (17:00 – 17:30)

 12 zabiegów fizjoterapeutycznych (wykonywane od poniedziałku do piątku, bez weekendów 
oraz świąt  w dni robocze) pakiet nie obejmuje masaży oraz zabiegów borowinowych

 korzystanie ze strefy basenu (basen, jacuzzi) 7:00 – 20:00

 korzystanie z sauny  (wtorek, sobota 19:00 – 21:00)

 20% rabatu na wstęp do Jaskini Solnych

 dostęp do Internetu bezprzewodowego

 parking niestrzeżony, bezpłatny na terenie hotelu

Zabiegi ordynowane są podczas konsultacji lekarskiej, w niedzielę 

Dodatkowa opłata: 4,00 zł /os /doba/ opłata uzdrowiskowa (płatna tylko gotówką)
Zwierzęta domowe: 30,00 zł doba/ z własnym posłaniem/ po uzgodnieniu z recepcją

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH POBYTÓW

 Oferta nie łączy się z innymi rabatami i ofertami promocyjnymi

 Na Gościu spoczywa obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego datę urodzenia 
dziecka



 Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład ceny nie powoduje 
zmniejszenia jego wartości 

 Doba hotelowa trwa od 1400 do 1000 

 W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu

 Rezerwacja jest gwarantowana do godziny 1800 w dniu przyjazdu. W przypadku późniejszego
przyjazdu prosimy poinformować nas telefonicznie lub faksem

*Niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu, nie powoduje zmniejszenia jego ceny.
*Powyższa oferta cenowa nie stanowi umowy w świetle przepisów  kodeksu cywilnego  i w każdej chwili może ulec 
zmianie.

ZAPRASZAMY  DO  SKORZYSTANIA  Z  NASZEJ  OFERTY
SPECJALNEJ ! 


