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Ferie 2022/23 
LAST MINUTE !!! 

Cennik 
(Hotel zastrzega sobie prawo zmiany cen) 

Pobyty minimum 5-nocy, turnusy rozpoczynamy wyłącznie od piątku, soboty lub niedzieli. 

Rodzaj pokoju Cena za osobę (pokój) /doba 

Opcja wyżywienia BB HB 

Pokój 2-osobowy (jako jedynka) 430 490 

Pokój 2-osobowy /małżeńskie lub 2x pojedyncze  280 (560 zł) 340 (680 zł) 

Pokój 3-osobowy / małżeńskie + pojedyncze 270 (810 zł) 330 (990 zł) 

Pokój 4-osobowy / małżeńskie + pojedyncze + dostawka 250 (1000 zł) 310 (1240 zł) 

* Ceny zawierają podatek VAT 8%. 

** Należy doliczyć opłatę klimatyczną: 2,50 PLN osobo-doba 

Zniżki dla dzieci: 
(obowiązuje z dwojgiem lub trojgiem osób pełnopłatnych w pokoju) 

- Dzieci do lat 3 - bez świadczeń (nie zajmujące oddzielnego łóżka) - BEZPŁATNIE  
- Dziecko w przedziale wiekowym od 3 do 10 lat płaci 170 BB / 200 HB PLN/doba 
 

Łóżeczko dla dziecka – opłata 30 PLN/doba 

Opłata za zwierzę domowe (max. do 8 kg!!!) – 40 PLN/doba 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Rezerwacje telefonicznie: 888 780 695 / 608 658 048 

lub mailowo: recepcja@olimpialux.pl 

COVID-19: Jeżeli z powodu wprowadzenia nowych 

obostrzeń, nie będą mieli Państwo możliwości 

skorzystania z usług naszego hotelu, automatycznie 

zamieniamy wpłacony zadatek na VOUCHER do 

wykorzystania w dowolnym terminie – także sezon letni. 

http://www.olimpialux.pl/
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W cenie pobytu zawarto: 
 

• Wyżywienie  w opcji HB: śniadanie 7:30-10:00 (bufet) i obiadokolacja 15:30 -
18:00 (bufet – jeżeli jest pow. 20  osób),  lub w opcji BB: śniadanie (bufet),  
możliwość rezygnacji ze śniadania: -50 zł/os. na dobę  

• Raz w trakcie pobytu specjalna obiadokolacja w stylu biesiadnym, w towarzystwie 
kapeli regionalnej, 

• Raz w trakcie pobytu Obiadokolacja tematyczna, Termin obiadokolacji tematycznej 
ustalany przez szefa kuchni 

• Dla najmłodszych Gości istnieje możliwość dokupienia ciepłego poczęstunku w 
godzinach od 13.00 do 14.30, 

• Monitorowany, ogrodzony parking, 

• Korzystanie z basenu krytego wraz ze strefą relaksu w godzinach  
od 16:00 do 20:00, (sztuczna fala, sauny, tężnia, jacuzzi, balia zewnętrzna) 
INFO: Na życzenie basen dostępny także po śniadaniu od godziny 10:00 

• Indywidualną szafkę na sprzęt zimowy, 

• Suszarka do butów narciarskich, 

• Kącik zabaw dla dzieci, 

• Konsola Xbox (Game Pass Gold) 

• Projekcje bajek  oraz seanse filmowe w salce kinowej, 

• Tenis stołowy, Stół do piłkarzyków, bilard w Sali kominkowej, 

• Sejf w pokoju, 

• Siłownia (tylko dla osób powyżej 18-go roku życia), 

• Stanowisko komputerowe z drukarką, internetem LAN oraz bezpłatne Wi-Fi w 
całym obiekcie,  

• 20% rabatu na wypożyczenie kompletnego sprzętu zimowego, 

• 20% rabatu na serwis sprzętu zimowego, 
  

Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania: 
• Kuligu z pochodniami i pieczeniem kiełbasek przy ognisku, połączonego z 

występem kapeli regionalnej, 

• Wyjazdu zorganizowanego na narty pod okiem instruktora (rodzinnie lub w 
grupie), 

• Skorzystania z Hotelowej strefy Wellness (masaże, zabiegi na ciało) 

• Wyprawy w góry na skuterach śnieżnych/quadach.  

 

 

Serdecznie zapraszamy w góry ☺ 

 

Rezerwacje telefonicznie: 888 780 695 / 608 658 048 

lub mailowo: recepcja@olimpialux.pl 

http://www.olimpialux.pl/

