
UWAGA: Pakiety nie obowiązują: 
w okresie Bożego Narodzenia, Sylwe-
stra, Wielkanocy, Weekendu Majo-
wego, Bożego Ciała oraz Weekendu 
Listopadowego

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

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

                Hotel „Dziki Potok”***
Obiekt położony w cichej i spokojnej dzielnicy - blisko centrum Kar-
pacza. Posiada pokoje 2 -osobowe typu „standard” oraz „LUX”, jak 
również apartamenty. Wszystkie z łazienką, telefonem, TV-Sat, sejfem 
oraz dostępem do Internetu. Do dyspozycji Gości: profesjonalne sale 
konferencyjne z klimatyzacją, restauracja z tarasem, bar, basen, sau-
na sucha, solarium, gabinety masażu oraz SPA.

KARPACZ - leży na północnym zboczu Karkonoszy, zwanym kiedyś 
Śląskimi Alpami, u podnóża Śnieżki (1603). Karpacz jest jednym z najbardziej 
znanych ośrodków sportów letnich i zimowych. Można skorzystać z różnych form turystyki 
kwalifikowanej (szlaki turystyczne, rowerowe), jak również obcować z zabytkami kultury (np. Świąty-
nia Wang), Muzeum Zabawek. W miejscowości również: kolej linowa na Małą Kopę, Dziki Wodospad, letni 
tor saneczkowy. W Karpaczu panują doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku.

POBYTY PAKIETOWE 2011
Hotel „Dziki Potok”*** Karpacz

PAKIET Pokój
Cena

osoba/ 
pakiet

Ilość 
nocy

Ilość 
posiłków W CENIE DODATKOWE 

INFORMACJE

ROCZNICA ŚLUBU

2-os stand. 1890/ para

2

Śniadania, 1 x  
romantyczna 
kolacja przy 
świecach z 

butelką wina

Butelka wina oraz owoce podane do pokoju, ZABIEGI – DLA NIEJ: do wybory jeden z 3 
zabiegów na ciało połączony z kapsułą SPA: 1) „ENERGIA BLANCA” – odżywia, tonizuje, 

ujędrnia. 2) „GORĄCZKA ZŁOTA” – nawilża, odmładza. 3) „HYDRATE” – intensywne 
nawilżenie + Gratis – Parafina na dłonie. DLA NIEGO: zabieg na ciało „RYTUAŁ DZIKI POTOK” 

– zabieg połączony z masażem bambusem – relaksuje i poprawia krążenie

korzystanie z basenu 
(8.00-21.00), sauny 

(17.00-21.00), bilarda 
(12.00-22.00)2-os LUX 1990/ para

ROMANTYCZNY 
WEEKEND

2-os stand. 1340/ para
2 j.w. Butelka wina musującego oraz słodka niespodzianka w pokoju j.w. + parking 

monitorowany2-os LUX 1440/ para

SZUM DZIKIEGO 
POTOKU

1-os 1290

2 2
Zabieg nawilżający na twarz, zabieg „Czekoladowe szaleństwo” – 

przyspiesza metabolizm, ma działanie wyszczuplające, masaż klasyczny 
całościowy, GRATIS zabieg „Body Detox”

j.w. + opłata 
klimatyczna2-os stand. 1160

2-os LUX 1190

PAKIET
RELAKSUJĄCO-
PIELĘGNUJĄCY

1-os 1290

2 2
Zabieg „Magia wina” – sprawia, że skóra staje się długotrwale nawilżona, ujędrniona 

i gładka, zabieg nawilżający na twarz, masaż aromaterapeutyczny – całościowy, 
GRATIS zabieg „parafina na dłonie”

korzystanie z basenu 
(8.00-21.00), sauny 

(17.00-21.00), bilarda 
(12.00-22.00)

2-os stand. 1160

2-os LUX 1190

PROGRAM 
ANTYCELLULITOWY

MINI

1-os 1290

2 2
zabieg „meso system” - ukierunkowany na walkę z cellulitem, pobudza krążenie, 
masaż podciśnieniowy „Body Health” - (pośladki, uda, brzuch) + maska algowa, 

masaż antycellulitowy, masaż stóp + „body detox” 

korzystanie z basenu 
(8.00-21.00), sauny 

(17.00-21.00), bilarda 
(12.00-22.00), parking

2-os stand. 1160

2-os LUX 1190

CZEKOLADOWA 
SŁODYCZ

1-os 1040

2 2 zabieg na ciało „czekoladowe szaleństwo” + filiżanka czekolady, gratis do wyboru: 
masaż częściowy relaksacyjny lub masaż częściowy kamieniami j.w.2-os stand. 890

2-os LUX 940

INTENSYWNE 
NAWILŻENIE

1-os 1290

2 2
nawilżający zabieg na twarz, zabieg na ciało „Hydrate” - intensywne nawilżenie, 

masaż wodny „Vichy Shower” - działa ujędrniająco i oczyszczająco, gratis - masaż 
twarzy, szyi i dekoltu

korzystanie z basenu 
(8.00-21.00), sauny 

(17.00-21.00), bilarda 
(12.00-22.00)

2-os stand. 1160

2-os LUX 1190

JOGURTOWA 
POKUSA

1-os 1480

2 2
„ENERGIA BLANCA” – odżywia, tonizuje, ujędrnia, masaż relaksacyjny całościowy, 

zabieg na twarz do wyboru: nawilżający lub odżywczy, zabieg piękne stopy - 
miętowe orzeźwienie dla zmęczonych stóp, partafina na dłonie

korzystanie z basenu 
(8.00-21.00), sauny 

(17.00-21.00), bilarda 
(12.00-22.00), parking

2-os stand. 1290

2-os LUX 1340

PROGRAM 
ANTYCELLULITOWY

1-os 2490

6 śniadania - 
bufet

zabieg „Narodziny piękna” - ujędrnia, wygładza, demineralizuje, zabieg na ciało 
„Super linia” - wyszczuplający i modelujący sylwetkę, masaż podciśnieniowy „Body 
Health” (pośladki, uda, brzuch), 2 x masaż antycellulitowy, 2 x masaż stóp + Body 

Detox

j.w.2-os stand. 2060

2-os LUX 2220

PAKIET 
RELAKSACYJNY

1-os 2830

6 2

Zabieg „czysta skóra” - peeling + wmasowanie kremu, zabieg odżywczy na twarz, 
masaż wodny „Vichy Shower”, zabieg „czekoladowe szaleństwo” w kapsule SPA 
- przyspiesza metabolizm, działa wyszczuplająco, masaż relaksacyjny częściowy, 

masaż gorącymi kamieniami - częściowy, masaż stóp + „Body detox „

j.w.2-os stand. 2290

2-os LUX 2440


