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Pakiet
Termin/Cena / 
osoba/ pakiet ilośc 

nocy w cenie
lipiec-

sierpień
pozostałe 
miesiace

PAKIET 
ODNOWY 950 860 5

5 noclegów ze śniadaniem w pokoju 
2-osobowym, 3 x masaż gorącymi 
kamieniami, 2 x wejście do sauny, 

zdrowy sok ze świeżych owoców po 
masażu, 20% zniżki na grotę solną, 
dozorowany parking, Internet wi-fi

WEEKEND 
ODNOWY 520 485 2

2 noclegi ze śniadaniem w pokoju 
2-osobowym, 2 x masaż gorącymi 
kamieniami, 1 x wejście do sauny, 

zdrowy sok ze świeżych owoców po 
masażu, 20% zniżki na grotę solną, 
dozorowany parking, Internet wi-fi

WEEKEND      
WE 

DWOJE          
430 395 2

2 noclegi ze śniadaniem w pokoju 
2-osobowym, kwiaty i butelka szam-
pana w pokoju na powitanie, relaks 
w saunie, wspólna gra w bilard, 20% 

zniżki na grote solną, dozorowany 
parking, Internet wi-fi

     PAKIETY 2011

PENSJONAT „KARKONOSKI”***PENSJONAT „KARKONOSKI”***

komfortowy pensjonat położony na wysokości 810 m. n. p. m., 
blisko szlaków turystycznych oraz ok. 300 m od nowego Hotelu 
„Gołębiewski”. Pokoje elegancko umeblowane 2, 3 - osobowe 
z łazienkami, TV oraz rodzinne studia 2+2. Możliwość dopłaty do 
pokoi PREMIUM o podwyższonym standardzie (TV LCD 32”, DVD na 
życzenie, sejf, część dzienna pokoju z ekskluzywną kanapą): 20,-
zł/noc./os. Do dyspozycji Gości: restauracja z letnim tarasem, sala 
konferencyjna, masaże, sauna fińska, kącik dla dzieci (gry, zabawki, 
zestaw do malowania), bilard, ogród z placem zabaw, letni taras, 
Internet Wi-Fi. Dzieci do 2 lat - bez świadczeń - Gratis. Możliwość 
wykupienia pakietu BOBAS - 20,-zł/noc (łóżeczko, wanienka, 
elektroniczna niania, antypoślizgowy stopień pod umywalkę, czajnik 
bezprzewodowy). Dopłata do obiadokolacji: 30,-zł/os./dor/dzień, 
15,-zł/dziecko do 12 lat/dzień. Pobyty 7 nocy.

Pakiety nie obowiązują w terminach: Wielkanoc, Weekend 
Majowy, Boże Ciało, Boże Narodzenie, Sylwester

KARPACZ


