
Pobyt wczasowo sylwestrowo-noworoczny 5 dniowy 

z imprezą sylwestrową przy Dj Smyq 

Termin: 29.12.2022 - 02.01.2023

W CENIE POBYTU OFERUJEMY:

 noclegi,

 wyżywienie ( śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obiady i kolacje 

serwowane do stolika),

 w pokoju słodka niespodzianka na powitanie,

 możliwość dostosowania diety do rodzaju schorzenia ( w przypadku diety 

bezglutenowej, wegetariańskiej dodatkowa płatność - 15 zł/ dzień),

 do dyspozycji sala fitness,

 karnet na basen, bez limitu wejść ( w dniach otwarcia), sauna,

 wieczorki taneczne, muzyka z płytoteki,

 impreza sylwestrowa z Dj Smyq start 31.12.2022 godz. 19:00,

 spacery - wycieczki piesze z przewodnikiem po okolicy ,

 bezpłatny dostęp do internetu na terenie ośrodka

 bezpłatne miejsce postojowe 

Ośrodek cieszy się dobrą opinią wśród odwiedzających Gości

 przez przyjazną,  domową atmosferę, profesjonalne podejście

 oraz pyszną, domową kuchnię. 



OPCJONALNIE ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ:

 dzieci do lat 3 - gratis ( bez świadczeń ),

 dzieci do lat 10 z 1/2 wyżywienia 75% wartości turnusu,

 dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne z rabatem 10%,

DODATKOWE INFORMACJE:

 w ośrodku obowiązuje opłata 

uzdrowiskowa 3 zł/os. /dzień, płatna  

w recepcji,

 mile widziani Goście z Ogólnopolską 

Kartą Seniora, która upoważnia do 

10% rabatu, Stali Klienci,

 rabaty nie sumują  się.

Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 

Doba hotelowa od godz. 12:00 do godz. 10:00

Centrum Rekreacyjno-Lecznicze 

„Glinik” I 

38-316 Wysowa-Zdrój 101/8

woj. małopolskie

recepcja@sanatoriumglinik.pl

tel/fax. 183532024 lub 510132958

www.sanatoriumglinik.pl

REZERWACJA:

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu.

Pozostała kwota płatna w recepcji ośrodka w dniu przyjazdu.

nr konta: ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1722 1000 0090 3153 7955
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