NAJLEPSZE
WAKACJE
POD SŁOŃCEM
z Elbest Hotels
OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKÓW GK PGE

Termin: 21.06-1.09.2019 r.

KRYNICA-ZDRÓJ
2-dniowy pobyt obejmuje:
• 1 nocleg w komfortowym pokoju o wybranym standardzie,
• 1 śniadanie w formie urozmaiconego „bufetu szwedzkiego”,
• 1 obiadokolację w Restauracji „Różana”,
• bogaty program animacyjny dla dzieci oraz dorosłych,
• nieograniczoną możliwość korzystania z basenu z hydromasażem, kompleksu saun, jacuzzi, fitness clubu,
• bezprzewodowy Internet, parking.

Cena:
Osoba w pokoju 2 os.
Dziecko 5-12 lat
Dzieci do lat 4

190 PLN
95 PLN
Bezpłatnie

Zarezerwuj już dziś:
+48 18 473 71 00/08
recepcja@hotelkrynica.eu
rezerwacja@hotelkrynica.eu

Opłata klimatyczna dodatkowo płatna 3,50 PLN/osoba/doba

SAM DECYDUJESZ JAK DŁUGO ZOSTAJESZ!

Termin: 01.07-31.08.2019 r.

SŁOK

koło
Bełchatowa

2-dniowy pobyt obejmuje:
• 1 nocleg w pokoju 2-os.,
• 1 pyszne śniadanie,
• 1 obiadokolację w formie „bufetu szwedzkiego”,
• nielimitowane korzystanie z pływalni ze 100 m zjeżdżalnią, biczami wodnymi, jacuzzi, atrakcjami dla dzieci,
• 2 godziny w kompleksie SPA, jacuzzi, sauna sucha i parowa, pokój wypoczynkowy ,
• do dyspozycji Gości: stół do gry w ping-ponga i bilarda, stół do piłkarzyków, korty tenisowe,
• interaktywny pokój XBOX + Kinect oraz pokój zabaw dla dzieci,
• bezprzewodowy Internet, parking.
Atrakcje dodatkowo płatne:
• bogata oferta masaży (relaksacyjny, klasyczny, gorącymi kamieniami, gorącą czekoladą),
• możliwość wypożyczenia rowerów oraz rowerów go-kart,
• możliwość zwiedzania Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (przy minimum 20 osobach),
• kije do nordic walking,
• park linowy (OSiR Wawrzkowizna).

Cena
Osoba w pokoju 2-os.
Dzieci 5-12 lat
Dzieci do lat 4

131 PLN
61 PLN
Bezpłatnie

Zarezerwuj już dziś:
+48 44 735 11 52
recepcja@hotel-wodnik.com.pl

*cena obowiązuje przy max. 4 noclegach

SAM DECYDUJESZ JAK DŁUGO ZOSTAJESZ!
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Termin: 1.07-31.08.2019 r.

MYCZKOWCE

koło
Soliny

6-dniowy pobyt obejmuje:
• 5 noclegów w pokoju 2-os.,
• 5 pysznych śniadań,
• 5 obiadokolacji z nutą kuchni regionalnej,
• codziennie relaks w Centrum SPA: jacuzzi z łaźnią parową, sauna fińska, basen z przeciwprądem i hydromasażem
wodno-powietrznym,
• plac zabaw dla dzieci,
• bezprzewodowy Internet, parking.

Cena:
Osoba w pokoju 2 os.
Dziecko 5-12 lat
Dzieci do lat 4

855 PLN
428 PLN
Bezpłatnie

Zarezerwuj już dziś:
+48 13 461 80 31
recepcja@hotelsolina.eu

Opłata klimatyczna dodatkowo płatna 1,00 PLN/osoba/doba

Termin: 1.07-31.08.2019 r.

BOGATYNIA
7-dniowy pobyt obejmuje:
• 6 noclegów w pokoju 2-os.,
• 6 śniadań w formie „bufetu szwedzkiego”,
• 6 obiadokolacji z deserem,
• powitalny drink*/napój,
• bezprzewodowy Internet, parking.
*usługa dla osób dorosłych

Cena:
Osoba w pokoju 2 os.
Dziecko 5-12 lat
Dzieci do lat 4

764 PLN
384 PLN
Bezpłatnie

Zarezerwuj już dziś:
+48 75 773 20 72
recepcja@rychlo.pl
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Termin: 28.06-31.08.2019 r.

ZŁOTNIKI LUBAŃSKIE
7-dniowy pobyt obejmuje:
• 6 noclegów w pokoju 2-os.,
• 6 śniadań w formie „bufetu szwedzkiego”,
• 6 obiadokolacji,
• 6 podwieczorków,
• 1 wieczór grillowy,
• 5 relaksujących seansów w grocie solnej* (45 min/os.),
• rozgrywki w kręgielni,
• 2-godzinne korzystanie z rowerów górskich*,
• bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych,
• bezprzewodowy Internet, parking.
*usługa dla osób dorosłych

Cena:
Osoba w pokoju 2 os.
Dziecko 5-12 lat
Dzieci do lat 4

774 PLN
515 PLN
Bezpłatnie

Zarezerwuj już dziś:
+48 75 72 11 392
recepcja@zloty-sen.pl

Termin: 01.07-31.08.2019 r.

RZĄSAWA

koło
Bełchatowa

2-dniowy pobyt obejmuje:
• 1 nocleg w wybranym domku lub pokoju,
• 1 śniadanie,
• 1 obiadokolację,
• 1-godzinne korzystanie z sauny i siłowni,
• parking.

Cena za osobę*:
Pokój 2 os. LUX:
Osoba dorosła
Dzieci 5-12 lat
Segment willowy:
Osoba dorosła
Dzieci 5-12 lat
Domek Drewniany:
Osoba dorosła
Dzieci 5-12 lat
Dzieci do lat 4

138 PLN
69 PLN
114 PLN
57 PLN

Zarezerwuj już dziś:
+48 44 631 77 60
recepcja@wawrzkowizna.com.pl

92 PLN
46 PLN
Bezpłatnie

*cena obowiązuje przy min. 4 osobach w domku lub 2 osobach w pokoju

SAM DECYDUJESZ JAK DŁUGO ZOSTAJESZ!
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Termin: 23.06-10.09.2019 r.

SZKLARSKA PORĘBA
6-dniowy pobyt obejmuje:
• 5 noclegów w pokoju 2-os.,
• 5 śniadań w formie „bufetu szwedzkiego”,
• 5 obiadokolacji kuchni tradycyjnej,
• możliwość korzystania z sauny, stołu do gry w bilarda i ping-ponga,
• pokój zabaw dla najmłodszych,
• bezprzewodowy Internet, parking*.
*liczba miejsc ograniczona

105 PLN
63 PLN

Cena:
Osoba w pokoju 2 os.
Dziecko 5-12 lat
Dzieci do lat 4

700 PLN
350 PLN
Bezpłatnie

Zarezerwuj już dziś:
+48 75 717 22 60
rezerwacja@dwbelchatow.pl

Opłata klimatyczna dodatkowo płatna 2,25 PLN/osoba/doba

UWAGA
Pobyt dzieci do lat 4 (które ukończyły 4 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu) – pobyt wliczony
w cenę pobytu osób dorosłych (z wyżywieniem, bez osobnego miejsca noclegowego)
Pobyt dzieci do lat 12 (które ukończyły 12 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu) – nocleg na
rozkładanym łóżku/sofie/kanapie
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