
WIOSENNE WAKACJE07.05-11.06.2011
Hotel „PRIMAVERA” Conference & SPA

Jastrzębia Góra

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

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

   - DODATKOWO DLA DZIECI
pokój zabaw Playland o powierzchni 250 m2 z basenem z piłeczkami• 
Mini-przedszkole z opiekunkami (bezpłatne w wybranych godzinach)• 
salon gier z piłkarzykami i bilardem, tenisem stołowym, symulatorami • 
(odpłatnie)
kącik zabaw dla dzieci w kawiarni i jadalni• 
plastikowe naczynia i sztućce w jadalni• 
w pokojach m.in. maty, nakładki na sedes, zabezpieczenia do kon-• 
taktów, elektryczne nianie, podgrzewacze do butelek i wiele innych 
(po wcześniejszej rezerwacji)

  - DLA RODZICÓW W CENIE
1 x w tygodniu dyskoteka z DJ• 
kryty basen• 
siłownia• 
rowery górskie• 
relaksacyjny masaż pleców ciepłą czekoladą (dla Pań)• 
„Magia dotyku” - terapeutyczny dotyk twarzy i głowy (dla • 
Pań) 
masaż gorącymi kamieniami (dla Panów)• 
sauna sucha i infra (1 x 30 min)• 

  - DLA DZIECI W CENIE
turniej na mistrza dziecięcego cymbergaja• 
codzienne warsztaty tematyczne m.in. kulinarne, młody Ein-• 
stein, przyrodnicze, artystyczne i inne (6 dni w tyg.)
codzienne animacje i zabawy z animatorem (6 dni w tyg.)• 
kryty basen• 
2 x w tygodniu Kids Party• 
konkurs rysunkowy• 
konkurs piosenki• 
pokój zabaw, 2 drewniane place zabaw z linearium• 
rowerki trzykołowe• 
gry edukacyjne i planszowe oraz książeczki (do wypożycze-• 
nia w Recepcji)

               Hotel "PRIMAVERA" Conference & Spa
położony jest ok. 100 m od morza na wybrzeżu klifowym. Do dyspozycji gości: 2 recep-
cje, 2 jadalnie, lobby bar, kącik telewizyjny, centrum SPA, sklepik, Night Club, basen 
letni (leżaki przy basenie), basen kryty, sauna, solarium, siłownia, kort tenisowy, sala 
gier (bilard, piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy), masaż, odnowa biologiczna, boiska 
do gier zespołowych, wypożyczalnia sprzętu sportowego, place zabaw, drewniana 
twierdza, pokój zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, grill, kawiarnia, drink bar, win-
da, dyskoteka, sale konferencyjne. Ośrodek prowadzi również wczasy odchudzające 
i rehabilitacyjne. W budynkach A i B znajdują się pokoje 2 i 3 os. z możliwością do-
stawki, z łazienką, TV Sat, balkonem. W budynku A pokoje dodatkowo wyposażone w 
lodówkę, suszarkę oraz sejf (odpłatny). W budynku A w wybranych pokojach istnieje 
możliwość łączenia 2 pokoi 2-osobowych wewnętrznymi drzwiami. Pokoje na parterze 
bez balkonu. Ośrodek posiada również pokoje dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych – opłata 15,-zł/doba. 
Dzieci do 2 lat, bez świadczeń - ryczałt – 300,-zł/tydzień. Ośrodek prowadzi również 
wczasy odchudzające i rehabilitacyjne. Pobyty - 7 nocy.

    - CENA OBEJMUJE
7 noclegów• 
3 posiłki dziennie w formie bufetu + bar sałatkowy do obiadu na ciepło i zimno• 

Termin pobytu

07-14.05
14-21.05
21-28.05

28.05-04.06
04-11.06

osoba dorosła 1125
dziecko do lat 8 

na dostawce 599

dziecko do lat 15 
na dostawce 699

dziecko do lat 2 
bez świadczeń gratis


