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Zachęcamy do spędzenia WAKACJI  2017 w Szklarskiej Porębie w ORW GAWRA wraz z 

„WAKACYJNYM PAKIETEM PROMOCYJNYM” 

PROMOCJA FIRST MINUTE  

WSZYSTKIE REZERWACJE ZROBIONE DO 31.05.2017 – 10% RABATU  

ORW GAWRA - obiekt położony u stóp Szrenicy 

(przy dolnej stacji wyciągu)  w bezpośrednim sąsiedztwie  

początku wielu szlaków pieszych i rowerowych. 

WODOSPAD KAMIEŃCZYNKA, CHYBOTEK, KRUCZE SKAŁY, ZAKRĘT ŚMIERCI to tylko niektóre 
z godnych zobaczenia miejsc. 

Pakiet obejmuje: 

 7 noclegów; 

 7  obfitych  śniadań w formie bufetu szwedzkiego; 

 ognisko z pieczeniem kiełbasek  

 1 wejściówkę do Huty Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach; 

 2 seanse w saunie po 30 minut; 

 bilard do godziny 20:00 bezpłatnie; 

 salę fitness bezpłatnie ; 

 możliwość korzystania z rowerów Merida i kijów nordic walking 

 Internet Wi-Fi; 

 monitorowany, niestrzeżony parking. 
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a ponadto: 

 możliwość korzystania z solarium 5 zł/5 min; 

 możliwość korzystania z fotela masującego 5 zł/5 min; 

 możliwość korzystania z jacuzzi 70 zł/h (jacuzzi wynajmowane jest na wyłączność); 

 preferencyjne warunki w GROCIE SOLNEJ  w centrum Szklarskiej Poręby  „PROMOCJA 
1+1”  

 15% rabatu na wycieczki w Biurze Turystycznym Pinokio Travel 
http://www.pinokiotravel.pl/ 

 10% rabatu na bowling w zaprzyjaźnionym Hotelu 

CENNIK: 

630 zł – osoba dorosła; 

210 zł - dopłata do pokoju 1-osobowego 

441 zł – dzieci 4-12 lat z 1/2 wyżywienia; 

Dzieci do 3 roku życia  – BEZPŁATNIE (bez dostawki) 

 Istnieje również możliwość wykupienia  pakietu z obiadokolacją: 

805 zł – osoba dorosła; 

210 zł - dopłata do pokoju 1-osobowego 

545 zł – dzieci 4-12 lat z 1/2 wyżywienia; 

Dzieci do 3 roku życia  – BEZPŁATNIE (bez dostawki) 

 

 Pakiet do wykorzystania w terminie 23.06-30.09.2017 

 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 

  Kosztem dodatkowym jest opłata miejscowa wynosząca 2,17 zł od osoby za dobę.  Opłatę 
miejscową należy uiścić gotówką w recepcji . 
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