
Ferie zimowe
w Zakopanem 

Ceny za osobę w pokoju 2-osobowym.  
Oferta obowiązuje w terminie: 16.01.2022-26.02.2023 roku

Ceny zawierają podatek VAT.  
Ceny nie zawierają opłaty klimatycznej 2,00 zł/doba/osoba – płatne w recepcji
 Oferta tylko dla gości indywidualnych
 Dzieci do lat 4 pobyt gratis /bez świadczeń/, dzieci od 4 do 12 lat 30% zniżki
 Dla pracowników SW, IGB oraz MS 10% zniżki
 Parking płatny 15zł/doba.

 5 lub 7 noclegów w pokojach 2–osobowych

 urozmaicone śniadanie bufetowe

 dwudaniowa obiadokolacja z deserem i kompotem

 bilet na Termy Chochołowskie - 3 godziny gratis  
(PAKIET 7–DNIOWY

 bilet do Aqua Parku Zakopane - 1,5 godziny gratis 
(PAKIET 5–DNIOWY

 chwila ukojenia w saunie fińskiej - 1x na pokój

 atrakcje w cenie: tenis stołowy, piłkarzyki, bilard

 pokój zabaw dla najmłodszych

 Internet wifi.

Cena

Pakiet 5 nocy

1 150

7 nocy

1 490

W CENIE PAKIETU feryjnego:

www.okwparzenica.plrecepcja@okwparzenica.pl | 18 20 134 31 lub 664 417 699
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