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Wyjątkowy weekend w wyjątkowym miejscu.  

Zapraszamy do spędzenia relaksującego pobytu pełnego atrakcji dla całej rodziny. 

W CENIE PAKIETU: 

 noclegi ze śniadaniem 

 obiadokolacje lub obiady i kolacje 

 nieograniczony dostęp do basenu krytego, jacuzzi 

wewnętrzne SIENNA i zewnętrzne HOT 

SPRING, sauny suchej i infrared, łaźni parowej, 

groty solnej, sali fitness - siłowni 

 Ognisko z regionalnym menu połączone z 

występem Kapeli Góralskiej przy niesprzyjającej 

aurze – spotkanie w kawiarni 

 wieczorek taneczny z DJ przy lampce wina lub 

słodkiej niespodziance szefa kuchni 

 spacery po urokliwej dolinie Jaszowca z 

instruktorem – Nordic Walking  

 zajęcia fitness  

 Wi-Fi, parking 

 dodatkowo w recepcji: informacje dotyczące 

atrakcji dla rodzin z dziećmi w okolicy, 

 

Pokój  

2-osobowy: 

Pakiet 4 noclegi* 

30 maja – 3 czerwca 

Pakiet 7 noclegi 

27 maja – 3 czerwca 

 

Osoba 

dorosła 

Dziecko 

6 - 10 lat 

Osoba 

dorosła 

Dziecko 

6 - 10 lat 

 Standard  840zł 580 zł 1344 zł 938 zł 

 Comfort  1000zł 700 zł 1624 zł 1134 zł 

Apartament 1240zł 868 zł 2044 zł 1428 zł 

Informacje dodatkowe: 

 Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją lub kolacją, kończy śniadaniem 

 Dzieci do lat 6 bezpłatnie (bez świadczeń: osobnego miejsca do spania i żywienia, przy dwóch osobach pełnopłatnych) 

 Dzieci 6 – 10 lat – 30% zniżki (w pokoju z osoba dorosłą, ½ porcji posiłków) – j.w. w tabelce 

 Pobyt trzeciej osoby na dostawce: – 30% od ceny podstawowej z tabeli 

 Pobyt pupila (tylko psy, małych ras) w wybranych pokojach: + 50 zł / doba 
 Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 40% wartości usługi  

na nasze konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI O/USTROŃ 03 1050 1096 1000 0001 0490 2879 

 Dodatkowo pobierana jest opłata uzdrowiskowa na rzecz Urzędu Miasta Ustroń 

 Doba hotelowa od 14:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu 

 Obiekt zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie realizacji atrakcji 

 Oferta pakietowa- rezygnacja z poszczególnych usług nie stanowi podstawy do obniżenia ceny 

*Oferta obowiązuje w okresie od 27 maja – 03 czerwca 2018 r. 

http://www.mazowszemedispa.com/

