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HOTEL PREZYDENT 4*

HOTEL PREZYDENT KRYNICA ZDRÓJ USYTUOWANY JEST W CENTRUM

KRYNICY-ZDROJU I JEST PRZEZNACZONY DLA OSÓB W WIEKU OD 12 LAT.

Hotel Prezydent**** Medical SPA & Wellness to jeden z nielicznych w Polsce

Hoteli dla dorosłych i młodzieży od 12-tego roku życia - idealne miejsce dla

osób ceniących sobie wypoczynek w atmosferze ciszy i spokoju

- zlokalizowany w centrum "Perły Polskich Uzdrowisk" Krynicy Zdroju,

tuż u podnóża Góry Parkowej przy słynnym Krynickim Deptaku. Tradycja

Hotelu Prezydent sięga aż 1931 roku, kiedy to Prezydent RP Ignacy Mościcki

zakochał się w Krynicy i podjął decyzję o budowie Willi Prezydenckiej.

ATRAKCJE, KTÓRE NA PAŃSTWA CZEKAJĄ:

DZIEŃ 1

• Kąpiel siarczkowa

• Masaż klasyczny, częściowy

• Aquamassage

DZIEŃ 2

• Kąpiel solankowa

• Masaż Shiatsu

• Okłady borowinowe

DZIEŃ 3

• Kąpiel siarczkowa

• Masaż klasyczny, częściowy

• Okład borowinowy

NA RATUNEK KRĘGOSŁUPOWI

KRYNICA-ZDRÓJ

https://www.hotelprezydent.com/
https://www.hotelprezydent.com/




CENA ZA PAKIET: od 399 PLN

PAKIET DLA 2 OSÓB

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 1 nocleg w komfortowym i klimatyzowanym pokoju

• 1x śniadanie z bogatym asortymentem potraw i napojów serwowane

w Restauracji Magnolia

• relaks w strefie Wellness: basen o wymiarach 12x19m, kaskady, Jacuzzi,

3 rodzaje saun (fińska, turecka oraz na podczerwień)

• Welcome Drink

• korzystanie z profesjonalnej siłowni w godzinach otwarcia SPA

• dostęp do Internetu 24h (LAN / WiFi) oraz dostęp do Internet Cafe 24h

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych napojów

• Zabiegów SPA

• Opłaty klimatycznej

• Opłaty parkingowej

Pakiet podstawowy obejmujący 

1 nocleg ze śniadaniem.

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



CENA ZA PAKIET: od 1 799 PLN

PAKIET DLA 2 OSÓB

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 2 noclegi w komfortowym i klimatyzowanym pokoju

• 2x śniadanie z bogatym asortymentem potraw i napojów serwowane

w Restauracji Magnolia

• kompozycję ekskluzywnych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych

przez wykwalifikowany personel Ambasady Zdrowia i Urody SPA

podczas 3-dniowego pobytu w SPA

• 3-dniowy relaks w strefie Wellness: basen o wymiarach 12x19m, kaskady,

Jacuzzi, 3 rodzaje saun (fińska, turecka oraz na podczerwień)

• Welcome Drink

• korzystanie z profesjonalnej siłowni w godzinach otwarcia SPA

• dostęp do Internetu 24h (LAN / WiFi) oraz dostęp do Internet Cafe 24h

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych napojów

• Opłaty klimatycznej

• Opłaty parkingowej

Pakiet „Na ratunek kręgosłupowi”.

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



FOLWARK WRZOSÓWKA

Folwark Wrzosówka to największy i jeden z najbardziej unikatowych domów

do wynajęcia, położony w Dolinie Pałaców i Ogrodów na Dolnym Śląsku.

To niepowtarzalne miejsce, które zadowoli ludzi szukających ciszy i spokoju,

jak i zwolenników aktywnego wypoczynku.

Malownicze okolice, pomiędzy którymi znajduje się dom wakacyjny, kryją

w sobie wiele miejsc wartych zobaczenia: zamki, parki krajobrazowe,

wodospady, pałace, sztolnie, muzea, kolej gondolowa itp.

Kraina rytuałów na ciało to wyjątkowy dział poświęcony regeneracji

i pielęgnacji całego ciała. Działa na wszystkie zmysły.

ATRAKCJE, KTÓRE NA PAŃSTWA CZEKAJĄ:

Wrzosowy Gaj - cudowna kompozycja ujędrniająco-odmładzająca dla Twojego ciała.

• Oczyszczający peeling na bazie naturalnych zmielonych pestek oliwki i orzecha

przygotowuje skórę do dalszych doznań.

• Aromatyczny masaż rozgrzewający o działaniu leczniczym z użyciem technik

manualnych oraz bańki chińskiej na bazie olejków zawiera organiczny jod, potas,

alginiany, fukosterol, proteiny, węglowodany (fukoidan), kwas alginowy oraz

nienasycone kwasy tłuszczowe.

• Cała ceremonia zakończona jest nawilżeniem całego ciała wysokiej jakości 100%

naturalnym masłem shea karite nilotica. Odmiana nilotica obfituje w witaminę F,

która nadaje mu właściwości nawilżające i przywracające elastyczność skórze. Jest

również bogate w witaminę E, która chroni skórę przed atakiem wolnych rodników,

przyspieszających procesy starzenia.

• Masło shea jest inhibitorem elastazy – enzymu, który rozkłada elastynę

odpowiedzialną za sprężystość skóry.

KRAINA RYTUAŁÓW NA CIAŁO

KŁOPOTNICA (ok. 30min od Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby)

http://www.folwarkwrzosowka.pl/
http://www.folwarkwrzosowka.pl/




CENA ZA PAKIET: od 1 920 PLN

PAKIET DLA 2 OSÓB

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 2 noclegi w komfortowo wyposażonym Apartamencie cieniu lasu

• 2x obfite śniadania

• dostęp do strefy SPA (jacuzzi, sauna parowa)

• masaż dla 2 osób z pakietu Kraina rytuałów na ciało

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych posiłków

• Dodatkowych napojów

*Możliwość wynajmu całego obiektu (5 pokoi) na wyłączność.

Pakiet „Kraina rytuałów na ciało”.

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



NATURA MAZUR RESORT  4*

HOTEL NATURA MAZUR RESORT & CONFERENCE JEST POŁOŻONY W

MIEJSCOWOŚCI WARCHAŁY, W GMINIE JEDWABNO TUŻ NAD BRZEGIEM

JEZIORA ŚWIĘTAJNO, JEDNEGO Z NAJCZYSTSZYCH W POLSCE.

Natura SPA to idealne miejsce do wypoczynku od miejskiej codzienności w

ekskluzywnym otoczeniu. Bliskość natury pozwoli nam zadbać o zdrowie,

urodę, a jednocześnie doskonałe samopoczucie - bo czy istnieje lepsze

miejsce na relaks niż Mazury? Hotel przygotował do dyspozycji gości aż 9

wyjątkowych, eleganckich, pięknie wykończonych i komfortowych pokoi

zabiegowych, w których wykonywane są najbardziej luksusowe zabiegi

kosmetyczne oraz relaksacyjne.

ATRAKCJE, KTÓRE NA PAŃSTWA CZEKAJĄ:

• MASAŻ „DOTYK NATURY”

Masaż ciepłym 100% czystym, organicznym olejem arganowym pozyskanym ze

starannie wyselekcjonowanych ziaren drzewa arganowego, niezwykle bogatym w

składniki odżywcze. Masaż wykonany z użyciem oleju arganowego skutecznie

zwalcza oznaki starzenia, regeneruje, poprawia elastyczność, pozostawia skórę

gładką, jędrną i promienną.

• DOSTĘP DO STREFY WELLNESS

basen pływacki, basen rekreacyjny, 3 jacuzzi wewnętrzne, 2 jacuzzi zewnętrzne,

sauna sucha, ziołowa, parowa, infrared, ściana solna oraz siłownia

DOTYK NATURY

MAZURY

http://naturamazur.pl/hotel
http://naturamazur.pl/hotel




CENA ZA PAKIET: od 1 980 PLN

PAKIET DLA 2 OSÓB

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 2 noclegi w komfortowo wyposażonym pokoju

• 2x śniadania (godz. 07:00-11:00)

• dostęp do Strefy Wellness (basen pływacki, basen rekreacyjny, 3 jacuzzi

wewnętrzne, 2 jacuzzi zewnętrzne, sauna sucha, ziołowa, parowa,

infrared, ściana solna oraz siłownia)

• monitorowany parking z ok. 120 miejscami postojowymi, w tym z

dwiema stacjami ładowania pojazdów elektrycznych,

• dostęp do Wifi

• masaż „Dotyk Natury” dla dwóch osób

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych napojów

Pakiet „Dotyk Natury”.

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



HOTEL MORAN  4*

PANORAMICZNY WIDOK NA SZMARAGDOWĄ TAFLĘ JEZIORA, NATURA

„NA DOTYK” W OKOŁO I TUŻ ZA OKNEM HOTELOWEGO POKOJU,

NOWOCZESNE I KOMFORTOWE WNĘTRZA, ŚWIETNA KUCHNIA.

Do tego basen z widokiem na jezioro i ciekawie skomponowana oferta

hotelowego SPA. To czyni Hotel Moran **** SPA miejscem, które po prostu

trzeba odwiedzić. Malownicze położenie w centralnej Polsce plus kameralna

atmosfera gwarantują wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Wyjątkowe

położenie na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego sprawia, że

ostatnie 2,3 km do hotelu wiedzie z miejscowości Ostrowo szutrowa droga

przez las.

Zrelaksuj się w jednym z najlepszych SPA w centralnej Wielkopolsce,

oferującym zabiegi pielęgnacyjne oparte na autorskich recepturach. Wybierz

jeden z wykonywanych u nas zabiegów lub rytuałów SPA i poczuj się dobrze

we własnym ciele.

ATRAKCJE, KTÓRE NA PAŃSTWA CZEKAJĄ:

• Masaż klasyczny (25min)

• Masaż twarzy (20min)

Klasyczny masaż mający bardzo szerokie spectrum zastosowań. Rozluźnia mięśnie,

dobroczynnie wpływa na wiele funkcji życiowych oraz regeneruje organizm. Zmniejsza

napięcia, działa przeciwbólowo i relaksuje. Wykonywany delikatnym olejem może

obejmować całe ciało lub jego część – plecy, nogi lub ręce.

DOTYK NATURY

POWIDZ (ok. 1,5h od Poznania)

https://hotelmoran.pl/
https://hotelmoran.pl/




CENA ZA PAKIET: od 2 080 PLN

PAKIET DLA 2 OSÓB

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 2 noclegi w przestronnym narożny pokoju Junior Suite z dużym tarasem

i widokiem na jezioro

• 2x obfite śniadania

• 2x obiadokolacja dla 2 osób

• 1x masaż klasyczny 25min

• 1x masaż twarzy 20min

• bezpłatny parking

• hotelowe WiFi

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych napojów

Pakiet „Dotyk Natury”.

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



PAKIET „DOSTATEK”

DOM ŻYCIA TO MIEJSCE GDZIE PANUJE PRZYJAZNA CISZA, BŁOGOŚĆ

I SPOKÓJ, A CZAS PŁYNIE ZDECYDOWANIE WOLNIEJ.

Miejsce, gdzie możesz odzyskać utraconą Energię Życiową, nasycić się

spokojem i leśną ciszą oraz wzmocnić kontakt i połączenie z Przyrodą. Dzięki

temu odzyskasz świeżość myślenia, dobre samopoczucie i chęć do życia.

Miejsce, gdzie w otoczeniu lasu, w gabinetach spa i olchowych wannach

możesz zażyć kąpieli ziołowych, skorzystać ze sauny, relaksujących masaży

i zabiegów naturoterapii.

W Domu Życia nie ma elektrosmogu i Wi-Fi. Telefony i urządzenia

elektroniczne na czas pobytu są deponowane tak, żeby maksymalnie

odciążyć nasz organizm nie tylko od fal wi-fi, ale i od całego zewnętrznego

świata.

SKĄD NAZWA DOM ŻYCIA?

Dom Życia to przede wszystkim budynek, który wykonany został

w technologii strawbale, czyli z drewna słomy i gliny. Nazwa Dom Życia

wzięła się właśnie od terapeutycznych i prozdrowotnych walorów samego

budynku, gdzie po prostu możesz odżyć.

DWUDNIOWY PAKIET DLA DWOJGA „DOSTATEK” to maksymalna

dawka ciszy, spokoju i błogiego dwudniowego wypoczynku

połączonego z pełną opcją odprężająco regeneracyjnych rytuałów

w Naturalnym SPA.

DOM ŻYCIA NEKIELKA
NEKLA (ok. 1h od Poznania)

https://domzycianekielka.pl/
https://domzycianekielka.pl/




CENA ZA PAKIET: od 2 150 PLN

PAKIET DLA 2 OSÓB

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 2 noclegi w lnianym apartamencie ze strefą wypoczynkową i łazienką.

• Pełne wyżywienie indywidualnie dopasowane do preferencji kulinarnych.

Śniadania w formie suto zastawionego stołu, południowa dwudaniowa

przekąska, popołudniowy deser z kawą, dwudaniowa ciepła kolacja.

Bez limitu kawa, herbata, napoje, owoce i słodycze.

• Peeling całego ciała bazujący na naturalnych olejach, soli, bursztynie i

kompozycji ziół indywidualnie dopasowanych do potrzeb Waszego Ciała

• Relaksacyjno-odprężająca kąpiel z indywidualnie komponowanymi

ziołowymi naparami w olchowych wannach.

• Masaż całego ciała Antystress and Beauty Rytuał, który oprócz

mocnego, głębokiego relaksu, na długo usuwa stresogenne napięcia

mięśniowe.

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych napojów

Pakiet „Dostatek”.

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



KASHUBIAN LODGE & SPA

Kashubian Lodge & Spa znajduje się w wyjątkowo zacisznym zakątku Kaszub.

W miejscu, gdzie od wczesnej wiosny, aż do jesieni najczęściej słyszanym

hałaśliwym dźwiękiem jest klangor żurawi. Powstało z miłości do przestrzeni

i natury oraz potrzeby ucieczki od zgiełku cywilizacji. Tutaj łatwo jest poddać

się wrażeniu odizolowania od rozpędzonego świata.

Cudowny czas we dwoje w naszym siedlisku. Relaks na łonie przyrody, błogie

chwile we dwoje w naszym Spa, relaksacyjne masaże, przeplatane seansem

w saunie, przy świecach i nastrojowej muzyce.

Do dyspozycji oddajemy piękny i romantyczny apartament Wrzosowisko.

Pyszne jedzenie w sielskiej atmosferze. Wszystko po to aby poczuć się

wyjątkowo.

ATRAKCJE, KTÓRE NA PAŃSTWA CZEKAJĄ:

• 2 noclegi dla 2 osób w komfortowym apartamencie Wrzosowisko z pięknym

salonem kąpielowym oraz cudownym widokiem,

• wyśmienite śniadania w formie bufetu z bogatym wyborem produktów,

• dwie kolacje (obiadokolacje), w tym jedna romantyczna przy świecach, menu

uwzględniające kulinarne gusta gości, pyszne dania, a na koniec deser,

• godzinny masaż dla każdego połączony z relaksacyjnym seansem w saunie

i korzystaniem ze strefy SPA

• szlafrok na czas pobytu w siedlisku

• codzienny relaks w SPA – basen, sauna z widokiem na las, cardio (wysokiej

klasy rower stacjonarny i wioślarz)

ROMANTYCZNE WRZOSOWISKO

KASZUBY

https://kashubian.pl/
https://kashubian.pl/




CENA ZA PAKIET: od 2 290 PLN

PAKIET DLA 2 OSÓB

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 2 noclegi dla 2 osób w pokoju dwuosobowym

• 2x śniadanie i obiadokolacja

• godzinny masaż dla każdego połączony z relaksacyjnym seansem w

saunie i korzystaniem ze strefy SPA

• szlafrok na czas pobytu w siedlisku

• codzienny relaks w SPA – basen, sauna z widokiem na las, cardio

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych napojów

Pakiet „Romantyczne Wrzosowisko”.

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



HOTEL GOŁĘBIEWSKI W KARPACZU 4*

RELAKS W PŁATKACH RÓŻ

Położony jest na wysokości około 800 m n.p.m. u podnóża najwyższego

szczytu gór Karkonoszy – Śnieżki. Ze względu na swoje położenie

i przepiękną panoramę gór jest doskonałym miejscem wypoczynku zarówno

w sezonie letnim jak i zimowym.

ATRAKCJE HOTELOWE:

Bogata oferta atrakcji hotelowych takich jak: Park Wodny Tropikana

(kompleks basenów, saun, jacuzzi i zjeżdżalni), Kręgielnia, Salon Gier, Klub

Nocny, Klub dla Dzieci, Scena Teatralna pozwoli na fantastyczne spędzenie

czasu. Stanowi on doskonałe miejsce relaksu i wypoczynku dla gości.

W CZASIE WYJĄTKOWEGO POBYTU DOŚWIADCZYSZ:

• różanego peelingu ciała

• masażu nawilżająco - relaksującego z masłem różanym

• relaksu i odprężenia w Parku Wodnym Tropikana (między innymi:

sauny, jacuzzi z widokiem na góry, grota solna, tężnia solankowa,

basen z hydromasażem, basen sportowy, zjeżdżalnie)

*Wymagana wcześniejsza rezerwacja zabiegów.

KARPACZ

https://www.golebiewski.pl/karpacz/hotel/golebiewski-karpacz
https://www.golebiewski.pl/karpacz/hotel/golebiewski-karpacz




CENA ZA PAKIET: od 2 299 PLN

PAKIET DLA 2 OSÓB

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 2 noclegi dla 2 osób w pokoju dwuosobowym

• 2 śniadania - bufet szwedzki w Restauracji Czerwonej w godz. 7.00-11.00

• 2 obiady w Restauracji Czerwonej w godz. 13.30-16.00 lub 2 kolacje

w Restauracji Czerwonej w godz. 19.00-21.00

• relaks i odprężenie w Parku Wodnym Tropikana (w tym: sauny, jacuzzi

z widokiem na góry, grota solna, tężnia solankowa, basen z

hydromasażem, basen sportowy, zjeżdżalnie)

• dancing w Restauracji Zielonej w piątki i soboty od godziny 20:00

• Klub Nocny w piątki i soboty od 22:00

• różany peeling ciała

• masaż nawilżająco - relaksujący z masłem różanym

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych napojów

• Opłaty parkingowej

Pakiet „Relaks w płatkach róż”.

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



HOTEL GREEN MOUNTAIN 5*

REGENERACJA POD ŚNIEŻKĄ

WYPOCZNIJ TUŻ POD ŚNIEŻKĄ, W HOTELU ZE STREFĄ BASENOWĄ,

POKOJAMI Z WIDOKIEM NA GÓRY, SALONEM DR. IRENA ERIS BEAUTY

PARTNER, SALAMI ZABAW I WSPANIAŁĄ KUCHNIĄ.

Green Mountain Hotel***** to rewelacyjnie zlokalizowany, pierwszy

5-gwiazdkowy hotel w Karpaczu. Przygotowaliśmy prawdziwą oazę spokoju

i luksusu – tuż pod Śnieżką, w otoczeniu Karkonoskiego Parku Narodowego.

To wspaniały hotel spa w górach: nasi Goście korzystać mogą

z ekskluzywnego basenu, dużej strefy SPA & Wellness, jedynego w regionie

salonu Dr Irena Eris Beauty Partner oraz klimatycznej restauracji Green

i Lobby Café & Bar.

Nasi Goście mogą codziennie podziwiać ten niezwykły krajobraz

z okien swych pokoi. Dodatkowo, ustronne położenie w spokojnej części

Karpacza zapewnia idealne warunki do relaksu z dala od zgiełku.

W CZASIE POBYTU CZEKAĆ BĘDZIE NA PAŃSTWA PROFESJONALNY

MASAŻ CIAŁA Z ELEMENTAMI REGENERACJI.

Jest to masaż wzbogacony o głęboką regenerację skóry poprzez

wmasowanie odżywczej maski. Likwiduje napięcia, rozluźnia mięśnie

oraz zmniejsza bóle.

KARPACZ

https://www.green-mountain.pl/
https://www.green-mountain.pl/




CENA ZA PAKIET: od 2 740 PLN

PAKIET DLA 2 OSÓB

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 3 noclegi w hotelu w pokoju classic

• Śniadania w formie bogatego bufetu z napojami i obiadokolacje x3

• Profesjonalny masaż ciała z elementami regeneracji

• Korzystanie ze Spa & Wellness: basen, jacuzzi, strefa saun +16, strefa

relaksu, floating

• Fitness Center - klimatyzowana, wyposażona sala: bieżnia,orbitrek, rower

stacjonarny, atlas 2-stanowiskowy, ławeczka, hantle, skakanki, maty do

ćwiczeń

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych napojów

• Opłaty parkingowej

• Opłaty klimatycznej płatnej na miejscu

Pakiet „Regeneracja pod Śnieżką”.

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



HOTEL PIWNICZNA 4*

ZAMIAST UMYWALEK – RĘKODZIEŁA, ETNICZNE WZORY NA ELEWACJI,

OWCE WE WNĘTRZACH, A POD ZIEMIĄ HEDONISPA – tak wygląda

4-gwiazdkowy hotel piwniczna spa & conference, w którym każdego dnia na

śniadanie wypieka się chleb.

To jedyny butikowy hotel w Polsce zaprojektowany w stylu etnodesign, który

łączy elementy folkloru łemkowskiego z oszczędnym i eleganckim

minimalizmem. Wystrój i kolorystyka hotelu nawiązują do bogatej kultury

Czarnych Górali, jak nazywa się górali rytersko-piwniczańskich.

Oferta przygotowana jest specjalnie z myślą o parach, które chcą być 

traktowane wyjątkowo luksusowo.

ATRAKCJE, KTÓRE NA PAŃSTWA CZEKAJĄ:

DZIEŃ PIERWSZY: 

słodka niespodzianka na powitanie, intymna kąpiel we dwoje w zaciszu pokoju 

przygotowana przez naszą obsługę

DZIEŃ DRUGI: 

kąpiel w pianie Hammam dla dwojga, relaksacyjny masaż całościowy dla dwojga, 

wieczorny relaks w HedoniSPA

DZIEŃ TRZECI: 

relaks w HedoniSPA

Dodatkowo cena zawiera wyśmienite śniadania, 1 romantyczną kolację dla dwojga

serwowaną w Restauracji Czarna Owca z lampką wina w dniu przyjazdu

oraz 1 obiadokolację serwowaną do wyboru z karty dla dwojga.

HEDONIZM WE DWOJE

PIWNICZNA-ZDRÓJ

https://www.hotelpiwniczna.pl/
https://www.hotelpiwniczna.pl/




CENA ZA PAKIET: od 2 990 PLN

PAKIET DLA 2 OSÓB

ŚWIADCZENIA Cena zawiera:

• 2 noclegi w apartamencie z wanną

• 2 wyśmienite śniadania

• 1 romantyczną kolację dla dwojga serwowaną w Restauracji Czarna

Owca z lampką wina w dniu przyjazdu

• 1 obiadokolację serwowaną do wyboru z karty do kwoty 100 zł dla

dwojga

• słodką niespodziankę na powitanie

• intymną kąpiel we dwoje w zaciszu pokoju przygotowana przez naszą

obsługę

• kąpiel w pianie Hammam dla dwojga,

• relaksacyjny masaż całościowy dla dwojga

• nieograniczony dostęp do otwartej strefy HedoniSPA (łaźnie, grota

solna, studnia zanurzeniowa, jacuzzi, prysznic wrażeń, sauny i baseny -

rekreacyjny, solankowy, brodzik dla dzieci)

• bezpłatny Internet

• bezpłatny parking

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych napojów

Pakiet „Hedonizm we Dwoje”.

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



NO NAME LUXURY HOTEL & SPA 4*

PAKIET VIP

POŁOŻONY W MALOWNICZYM ZAKĄTKU POLSKI, W OTOCZENIU DZIKIEJ

PRZYRODY JEST OAZĄ SPOKOJU, W KTÓREJ MOŻNA OSIĄGNĄĆ IDEALNĄ

RÓWNOWAGĘ DUCHA I CIAŁA.

Zbudowany w nawiązaniu do tradycyjnego ludowego stylu ze świerkowych

pni, zachwyca designerskimi wnętrzami: połączeniem surowego drewna,

szkła, kamieni i lnu. Miesza się tu w doskonałych proporcjach tradycja

i nowoczesność, minimalizm i luksus. Zaledwie 15 km dzieli Hotel od Białki

Tatrzańskiej, a 8 km od Jeziora Czorsztyńskiego.

Na polanie przed hotelem powstała urokliwa osada w alpejskim stylu. Każda

villetta to osobny drewniany, piętrowy domek z gankiem i własnym

ogrodem.

Na parterze znajduje się salon, a w nim kominek, rozkładana dwuosobowa

kanapa, stolik kawowy, siedziska, półeczki oraz szafka RTV z telewizją.

Sąsiaduje z w pełni wyposażony, otwarty aneks kuchenny. Na dolnym

poziomie jest także łazienka z drewnianą balią. Na piętrze znajdują się dwie

sypialnie – jedna z łożem małżeńskim, druga – z osobnymi łóżkami – a także

pakowna szafa oraz mniejsza łazienka.

ATRAKCJE, KTÓRE NA PAŃSTWA CZEKAJĄ:

• masaż relaksacyjny 25 min dla dwóch osób,

• nieograniczony dostęp do Art&Holistic SPA (Basen Solny, Siłownia, Sauna

Parowa, Sauna Sucha, Grota Solna),

• butelka wykwintnego wina,

• 3 kolacje a la carte w Restauracji NoName dostarczone do vielletty,

ŁAPSZE NIŻNE (ok. 1h od Zakopanego)

https://nonameluxuryhotelspa.com/
https://nonameluxuryhotelspa.com/






ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 3 noclegi w komfortowym, designerskim pokoju 

w domku VILLETTA na wyłączność,

• 3 śniadania w formie bufetu w Restauracji NoName,

• 3 kolacje a la carte w Restauracji NoName dostarczone do vielletty,

• masaż relaksacyjny 25 min dla dwóch osób

• nieograniczony dostęp do Art&Holistic SPA (Basen Solny, Siłownia,

Sauna Parowa, Sauna Sucha, Grota Solna),

• butelka wykwintnego wina,

• nieograniczony dostęp do internetu,

• strzeżony parking,

• wszystkie podatki i opłaty

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych napojów

Pakiet VIP.

CENA ZA PAKIET: 3 990 PLN

PAKIET DLA 2 OSÓB

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



WILLA WERANDA HOME

RELAKS W WILLI NAD JEZIOREM

TUTAJ DZIKA PRZYRODA WABI SWOIM PIĘKNEM I SPOKOJEM. TUTAJ

NOWOCZESNOŚĆ SPOTYKA SIĘ Z TRADYCJĄ STAROPOLSKIEGO DWORU.

TUTAJ CZAS ZDAJE SIĘ PŁYNĄĆ WOLNIEJ…

Weranda Home to rezydencja zlokalizowana nieopodal Poznania,

w sercu Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki.

Gościom pragnącym odwiedzić Werandę Home w większym gronie

polecamy Willę, znajdującą się na terenie posiadłości. W dwóch

dwupokojowych apartamentach z łazienkami możemy przyjąć

max. 12 osób. Do dyspozycji oddajemy również ogólnodostępny salon,

kuchnię oraz łazienkę – przestrzeń, w której będzie można wspólnie spędzać

czas.

Malownicze położenie rezydencji w naturalnym otoczeniu stwarza mnóstwo

możliwości do aktywnego wypoczynku – pływanie łódkami, jazda

na rowerze, kąpiele w jeziorze, sesje jogi na pomoście czy poranny jogging

w lesie. Osoby spragnione błogiego lenistwa będą mogły spędzać czas przy

kawie na tarasie czy przesiadywać na pomoście z ulubioną książką,

delektując się ciszą i spokojem.

Piękne wnętrza i domowy klimat w otoczeniu lasu i dwóch jezior stwarzają

niepowtarzalny i wyjątkowy nastrój do doskonałego odpoczynku.

SŁAWICA (ok. 1h od Poznania)

http://werandahome.com/pl/about/
http://werandahome.com/pl/about/


WILLA WERANDA HOME

DEDYKOWANE ATRAKCJE W TRAKCIE POBYTU:

• Praktyka jogi z instruktorem

Sztuka jogi, rozwinięta w Indiach tysiące lat temu, stawia sobie za cel

kształtowanie ciała. umysłu i duszy. Obecnie ten starodawny system ćwiczeń

stanowi jeden z najbardziej popularnych sposobów na odzyskanie sprawności

fizycznej, jak również odnalezienie spokoju w dzisiejszym zagonionym świecie.

• Koncert Gongów

Słuchanie tej muzyki ma działanie relaksacyjne, odprężające, wzmacniające,

uwalniające emocje i napięcia, oczyszczające i stabilizujące, regenerujące

organizm. Koncert, to przede wszystkim głęboki relaks.

• Masaż misami Tybetańskimi

WYJĄTKOWA WILLA NA WYŁĄCZNOŚĆ:

• Cała willa do dyspozycji Gości

• Prywatny taras oraz kuchnia

• Bezpośredni dostęp do prywatnego jeziora

• Piękny krajobraz i wyjątkowy mikroklimat otoczenia

UDOGODNIENIA:

prywatne jezioro z bezpośrednim dostępem, łódki, rowery, kijki

do nordic walking, miejsce na ognisko lub grilla, hamaki, kominek,

piec do pizzy opalany drewnem, internet światłowodowy, parking

RELAKS W WILLI NAD JEZIOREM





CENA ZA PAKIET: 11 550 PLN

(1925 PLN/os.)

PAKIET GRUPOWY

Cena skalkulowana dla 6 osób.

*Zmiana ilości osób spowoduje zmianę w cenie.

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 2 noce w willi na wyłączność w weekend (piątek-niedziela)

• Prywatny taras oraz kuchnia

• Bezpośredni dostęp do prywatnego jeziora

• Pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja

• Praktyka jogi z instruktorem

• Koncert Gongów

• Masaż misami Tybetańskimi

Cena nie zawiera:

• Transportu do i z obiektu

• Wydatków własnych

• Dodatkowych napojów

Pakiet „Relaks w willi nad jeziorem”.

TERMIN DO UZGODNIENIA

W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI



Skontaktuj się z nami!

mailowo: 

wakacje@margottravel.pl

lub 

 telefonicznie: 

608 653 442

JAK ZAREZERWOWAĆ?

Oferta wyceniana jest indywidualnie uwzględniając preferowany termin pobytu.



12 429 56 78

wakacje@margottravel.pl

www.margottravel.pl


