
Wielkanoc2022
Pobyt 2-7 dni

PAKIET ZAWIERA:

ź Noclegi pokojach 1 lub 2 osobowych

ź Wyżywienie 2x dziennie (śniadanie-bufet szwedzki i 

obiadokolacja- serwowana)

ź Malowanie pisanek 16.04 godz. 10:00

ź Uroczyste Śniadanie Wielkanocne z własnymi wyrobami i 

wypiekami

ź Smakowity słodki bufet w I Dzień Świąt (kawa, świąteczne 

ciasto z własnego wypieku, owoce)

ź Wieczorek taneczny 17.04 godz. 18:30

ź Świąteczny upominek w każdym pokoju

ź Sauna (wg planu)

ź Możliwość korzystania ze strefy Wellness (basen, jacuzzi-

od 7:00 do 20:00)

ź Karty rabatowe do jaskini solnej

ź Kije Nordic walking (wydawane za kaucją)

ź Pokój zabaw dla dzieci

ź Wi – Fi

ź Parking na terenie hotelu (niestrzeżony, bezpłatny)

ź Niezbędnik Turysty

ZNIŻKI DLA DZIECI:
ź Dzieci 0-2,99 lat - bezpłatnie (w łóżku rodziców, ½ wyżywienia)
ź Dzieci 3-6,99 lat – (- 50%) ceny (śpiące na dostawce, ½  

wyżywienia, przy dwóch osobach pełnopłatnych)
ź Dzieci 7-11,99 lat – (-30%) ceny (śpiące na dostawce pełna porcja 

wyżywienia, przy dwóch osobach pełnopłatnych)
Uwaga: przy 1 osobie pełnopłatnej w pokoju 2 osobowym, pierwsze 
dziecko 75% ceny pobytu
Prosimy o zabieranie dokumentów potwierdzających wiek 
dziecka.

DODATKOWE INFORMACJE:

ź Oferta wyłącznie dla gości indywidualnych wypoczywających w 

ramach wczasów rodzinnych nie łączy się z innymi rabatami i 

ofertami promocyjnymi, nie podlega dodatkowym obniżkom 

cenowym 

ź Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład 

ceny nie powoduje zmniejszenia jego wartości 
00 00

ź Doba hotelowa trwa od 14  do 10  

ź Wykorzystanie pokoju 2-osobowego dla 1-osoby + 90 zł/ doba 

ź Godziny posiłków: wg planu Świątecznego 

ź W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu

ź Akceptujemy zwierzęta domowe (dodatkowo płatne 45zł za
dobę)
ź Dodatkowo płatna jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 4,50zł 

za dobę, od osoby
ź Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, gotówką lub 

kartą
ź płatniczą w recepcji 

00
ź Rezerwacja jest gwarantowana do godziny 18  w dniu przyjazdu. 
ź W przypadku późniejszego przyjazdu prosimy poinformować nas
telefonicznie, inaczej rezerwacja zostanie anulowana

Rezerwacja telefoniczna: tel. 0-75 781-63-51
e-mail: narcyz@narcyz.pl



Wielkanoc2022
Pobyt 2-7 dni

Rezerwacja telefoniczna: tel. 0-75 781-63-51
e-mail: narcyz@narcyz.pl

HOTEL A HOTEL B
Pobyt 7-dniowy

13.04.2022 (środa) – 20.04.2022 (środa)

Pokój 2-os
1250,00zł/osoba

Pokój 1-os
1310,00zł/osoba

Pokój 2-os
1100,00zł/osoba

Pokój 1-os
1190,00zł/osoba

Pobyt 5-dniowy
14.04.2022 (czwartek) - 19.04.2022(wtorek)

Pokój 2-os
960,00zł /osoba

Pokój 1-os
1025,00zł/osoba

Pokój 2-os
850,00zł /osoba

Pokój 1-os
915,00zł/osoba

Pobyt 4-dniowy
15.04.2022 (piątek) - 19.04.2022 (wtorek)

Pokój 2-os 830,00
zł/osoba

Pokój 1-os
870,00zł/osoba

Pokój 2-os 735,00
zł/osoba

Pokój 1-os
790,00zł/osoba

Pobyt 3-dniowy
15.04.2022 (piątek) – 18.04.2022 (poniedziałek)

Pokój 2-os
645,00zł/osoba

Pokój 1-os
680,00zł/osoba

Pokój 2-os
580,00zł/osoba

Pokój 1-os
620,00zł/osoba

Pobyt 2 dniowy w terminie 
16.04.04.2022 (sobota) - 18.04.2022 (wtorek)

Pokój 2-os 480,00zł
/osoba/doba

Pokój 1-os 520,00zł
/osoba/doba

Pokój 2-os 426,00zł
/osoba/doba

Pokój 1-os 470,00zł
/osoba/doba


