
Marzec z zabiegami

PAKIET ZAWIERA:

- 5 noclegów w pokojach 2 osobowych z łazienkami

- 5 śniadań w formie bufetu (8:30 – 9:30)

- 5 obiadokolacji serwowanych (17:00)

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

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

- dostęp do Internetu bezprzewodowego

- parking na terenie hotelu

- Ponadto w pakiecie 8 zabiegów leczniczych z listy niżej 

wymienionych + 1 masaż klasyczny:okład cieplny, gimnastyka 

wodna, wirówka rąk, wirówka nóg, bioptron, laseroterapia, 

lampa sollux, magnetoterapia, inhalacje, rower treningowy.

Możliwość dokupienia dodatkowych zabiegów. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH POBYTÓW:

-  Oferta nie łączy się z innymi rabatami i ofertami promocyjnymi

- Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego

 w skład ceny nie powoduje zmniejszenia jego wartości
00 00-  Doba hotelowa trwa od 14  do 10 , 

-  W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,

-  Na korytarzach znajdują się czajniki bezprzewodowe 
00- Rezerwacja jest gwarantowana do godziny 18  w dniu 

przyjazdu. W przypadku późniejszego przyjazdu prosimy 

poinformować nas telefonicznie lub e-mailem

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

Oferta obejmuje dni 6 dni (5 nocy) przy rezerwacji pokoju 2-osobowego lub/i z dostawką
Pobyty od niedzieli do piątku 

Terminy: 
05.03.2023 - 10.03.2023; 12.03.2023 -  17.03.2023; 19.03.2023 -  24.03.2023; 26.03.2023 – 31.03.2023

PŁATNE DODATKOWO:
Dodatkowa opłata: 5,00/os /doba/ opłata uzdrowiskowa
Zwierzęta domowe: 45,00 zł. doba/ z własnym posłaniem/
po uzgodnieniu z personelem recepcji

WSZYSTKIE ELEMENTY PAKIETÓW SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DANEJ REZERWACJI I NIEWYKORZYSTANIE 
KTÓREGOKOLWIEK Z NICH NIE ZMNIEJSZA JEGO WARTOŚCI.

ZNIŻKI DLA DZIECI:
- dzieci 0-2,99 lat - bezpłatnie (w łóżku rodziców, ½ wyżywienia)
- dzieci 3-6,99 lat – (- 50%) ceny (śpiące na dostawce, ½  
wyżywienia, przy dwóch osobach pełnopłatnych)
- dzieci 7-11,99 lat – (-30%) ceny (śpiące na dostawce pełna 
porcja wyżywienia, przy dwóch osobach pełnopłatnych)

Ceny za osobę/ za pakiet:

Budynek A –  825,- zł (5 nocy)

Dopłata do pokoju 1-osobowego 100 zł


