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SUPER OFERTA PENSJONATU ŚNIEŻKA SPA*** 

3 = 2 

z niesamowitą ofertą  nowo otwartej strefy  SPA 
 
 
 

Sprawdź  WIOSENNA PROMOCJĘ  Pensjonatu Śnieżka Spa*** 
i zarezerwuj 3 noclegi w cenie 2 już teraz! 

 
Dzięki  tej ofercie masz możliwość zaoszczędzenia np. na weekendowych wypadach. 

 
OFERTA DO WYKORZYSTANIA W TERMINIE 01.03.2017-30.06.2017 z wyłączeniem terminów 14-18.04.2017; 

28.04-07.05.2017; 14-18.06.2017 
 
 
Pakiet obejmuje: 

 powitalnego drinka w barze pensjonatu, dla dzieci sok 

 3 noclegi  w cenie 2 w komfortowych pokojach większość z balkonami i malowniczymi widokami na 
pasma górskie 

  śniadania w formie bufetu szwedzkiego; 

  w 2 i 3 dzień pobytu  serwowane, dwudaniowe obiadokolacje z deserem; 

 korzystanie z nowo otwartej strefy SPA w godzinach 16:00-21:00  obejmującej: 

- mikroklimatyczną grotę solną z muzykoterapią i koloroterapią; 
 
- kojącą tężnię solankową; 
 
- relaksujące jacuzzi; 
 
- orzeźwiający i rozgrzewający prysznic wrażeń (tropical shower); 

- saunę suchą; 
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- łaźnię parową; 

- wiadro bosmana; 

- solarium Ergoline 

- fotel masujący. 

 bezpłatny monitorowany, niestrzeżony parking; 

 możliwość grillowania; 

 opłatę miejscową 

 Internet Wi-Fi 

 kartę rabatową na kolejne pobyty w Pensjonacie Śnieżka 

Dla dzieci:   

sala zabaw, 

krzesełka do karmienia, 

wanienki,   

sanki, jabłuszka, 

możliwość wykupienia łóżeczka za  opłatą jednorazową 50 zł; 

CENNIK: 

320  zł osoba dorosła; 

260 zł osoba dorosła w pokoju bez balkonu 

360 zł osoba dorosła w pokoju typu studio 

180 zł dzieci 5-12 lat z 1/2 wyżywienia 

Dopłata do pokoju 1-osobowego - 60 zł (pobyt) 

Dzieci w wieku od 2 do 4 lat (bez dostawki) oplata 30 zł doba 

Dzieci do 2 lat pobyt bezpłatny   
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Powyższe ceny zawierają podatek VAT oraz opłatę miejscową 

Pensjonat zastrzega sobie możliwość zmiany cen 

Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 7 dni od daty 

dokonania rezerwacji 

Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia podczas pobytu, jak również jego skrócenie nie powoduje 

zwrotu pieniędzy 

Świadczenia zawarte w pakiecie stanowią integralną całość i nie ma możliwości dokonania osobnej ich 

wyceny 

Istnieje możliwość pobytu z pupilem (z własnym posłaniem) za dodatkowo opłatą 20 zł za dobę 

 
 
 

 

 


