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   WIOSNA  Z RABATAMI DO -30% 

Poznaj uroki wiosny w Karkonoszach, podczas wycieczek rowerowych, z kijkami nordic 

walking lub spacerując górskimi ścieżkami wśród budzącej się do życia przyrody. 

 

Zaszyj się w przytulnym Ośrodku Gawra tuż o podnóża Szrenicy i korzystaj z uroków aury oraz autów 

obiektu  z rabatem do -30% 

Im dłużej wypoczywasz tym, wyższy otrzymujesz rabat!!! 

Oferta obowiązuje w terminie 15.03-30.06.2017 z wyłączeniem 

14-18.04.2017; 28.04-07.05.2017; 14-18.06.2017 

 

Już przy: 

 

• 1  noclegu rabat -10% -  90 zł/os/doba/ 

• 2-4 noclegach rabat -20% - 80 zł/os/doba/ 

• 5 noclegach i więcej -30% - 70 zł/os/doba 

*dopłata do pokoju 2-osobowego przy pojedynczym wykorzystaniu 30 zł/doba 

* dziecko 4-12 lat – 55 zł/doba ze śniadaniem  (bez względu na długość pobytu). 

Oferta obejmuje: 

• noclegi w przytulnych pokojach, niektórych z balkonami i widokiem na góry; 

• codzienne śniadania w formie bufetu szwedzkiego; 

• korzystanie z sali fitness, rowerów i kijów nordic  walking, bilarda; 

•  bezpłatny, monitorowany, niestrzeżony parking; 

• Internet Wi-Fi. 
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A ponadto: 

 preferencyjne warunki w GROCIE SOLNEJ  w centrum Szklarskiej Poręby  

„PROMOCJA 1+1”  

(przy zakupie jednego seansu normalnego 15 zł/os po okazaniu kuponu promocyjnego  osoba 

towarzysząca płaci tylko 1 zł) 

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

 10% rabatu na bowling w zaprzyjaźnionym Hotelu 

 

A także możliwość: 

• wykupienia obiadokolacji 25 zł/os dzień; 

• korzystania z sauny 30 zł/30 minut; 

• korzystania z jacuzzi (na wyłączność) – 70 zł/1 h; 

• korzystania z solarium 1 zł/1 min. 

• korzystania z fotela masującego 5 zł/5 min. 

1. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% od wartości pobytu w terminie 7 

dni od daty jej dokonania. 

2. Za skrócony pobyt nie zwracamy środków. 

3. Obiadokolacje wydawane są w godzinach 16:00-18:00 

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

dobę 

5. Kosztem dodatkowym jest opłata miejscowa wynosząca 2,17 zł od osoby  za dobę.  Opłatę 

miejscową należy uiścić gotówką w recepcji . 
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