
Organizator:
IBP „KARPATIA” Nowy Sącz, ul. Barlickiego 15

tel./fax.: (018) 444 11 00; 547 47 84
www.karpatia.pl

hotel „permon”****
podbanske

PAKIET ALL INCLUSIVE
PAKIET ALL INCLUSIVE

w czasookresie 05.03-18.12.2011

322,-zł

osoba w pokoju 2-osobowym

      HOTEL „PERMON”
zakwaterowanie w pokojach 2 os. z możliwością wysuwanej dostawki, z łazien-

ką, WC, TV, radio, minibar, telefon, suszarka do włosów, nowością w hotelu są 

kompletnie zrekonstruowane pokoje „KRIVAN” z TV LCD, sejfem, minibarkiem, 

radio, telefonem. Do dyspozycji gości: restauracja, dzienny bar, lobby bar, 

nocny bar z dyskoteką, pokój zabaw dla dzieci, fryzjer, automaty do gry, 25-

cio metrowy basen, basen dziecięcy i bar, kręgielnia, bilard, 2 korty tenisowe, 

masaże, sauna, solarium, centrum fitness, sala gimnastyczna przystosowana 

do gry w koszykówkę, siatkówkę i minifutbol, 4 sale konferencyjne dla 200, 120, 

40 i 25 osób, sejf w recepcji (bezpłatny), wypożyczalnia sprzętu sportowego, 

górskich rowerów, hulajnogi, kawiarnia internetowa.  Największa atrakcją ho-

telu jest „Permon Paradise” - unikalny kompleks parowych i wodnych kąpieli, 

wirów i gejzerów. Hotel nie przyjmuje zwierząt. 

Pakiet obejmuje:
* zakwaterowanie na 2 noce 

* pełne wyżywienie: śniadanie (bufet), obiad (menu), kolacja (bufet)
* napoje podczas śniadań (kawa, herbata, kakao, soki), do obiadu i kolacji (0,2 l soku lub 0,2 l bia-

łego lub czerwonego wina lub 0,3 l piwa)
* nieograniczony wstęp do AQUA & KIDS & SAUNA PARADISE podczas całego pobytu 

- AQUA PARADISE: basen (25x12m) z widokiem na szczyt Krywań, z torem pływackim, jacuzzi, 
natryskami, dyszami masującymi. Do basenu prowadzi 63 metrowa rura ze „świecącymi 

obrazami” oraz szeroka zjeżdżalnia z osobnym basenem
  - KIDS’ PARADISE: nowy basen dla dzieci z atrakcjami: zjeżdżalnia „Baby” dla najmłodszych, bro-

dzik ze zjeżdżalniami Kobra i Niedźwiedź z natryskiem i specjalnym dziecięcym jacuzzi
 - SAUNA PARADISE: inhalacja ziołowa, lodowe odświeżenie, ścieżka dr. Kneippa, rzymska łaźnia 

parowa, tatrzański prysznic, inhalacja eukaliptusowa, witalny deszcz, sauna fińska, prysznic lodowy, 
„Niedźwiedzia gawra”, „lodowy wodospad”, grota solna, inhalacja miętowa, kąpiel pstrąga, Izba 
Pasterska, „szumiąca woda”, żródło pod Krywaniem, Tepidarium, Słoneczna Łąka, dusza wody, 

Prehistoria, łóżka masujące, dzika rzeka, prysznic parowy, masaż fountain, kąpiel perełkowa.
* kręgle (codzinnie 1 godzina/1 tor)

* bilard ( codziennie 1 godzina)
* tenis stołowy ( codziennie 1 godzina)

* rzutki ( codziennie 1 godzina)
* kącik dla dzieci + opieka (codziennie w godzinach 15.00-21.00)

* Internet w Lobby Barze oraz Barze Dziennym, free Wi-Fi
* poranna kapiel w basenie w godzinach 7.00-10.00

* nieograniczony wstęp do fitness
* parking strzeżony

* ubezpieczenie
*opłatę klimatyczną

osoba dorosła/dopłata za kolejny dzień

150,-zł
Dziecko 6-12 lat

690,-zł

Dzieci do 6 lat - GRATIS

75,-zł
dziecko 6-12 lat/dopłata za kolejny dzień


