SPECJALNA Oferta
konferencyjna

NOCLEGI:
Cena noclegu ze śniadaniem (Buffet) już od 100 PLN/osoba*
*cena uzależniona jest od wielkości grupy i długości pobytu

Oferujemy komfortowe pokoje 1-, 2- oraz 3-osobowe.
- wysoki standard pokoi: jednolity komplet mebli hotelowych, TV SAT (15 programów), aneks kuchenny,
sejf (bezpłatny), dostęp do Internetu Wi-Fi, radio-budzik, telefon, łazienka, w większości balkony lub taras
widokowy, możliwość skorzystania z XERO/DRUKARKI/FAX.

W cenie noclegu zawarto:
Podatek VAT,
Śniadanie (Buffet),
Parking ogrodzony –monitorowany,
Basen kryty,
Sejf w pokoju,
Sala kominkowa z bilardem,
Tenis stołowy,
Kort tenisowy,
Sala fitness (siłownia),
Boisko do gier zespołowych (siatkówka, kosz),
Miejsce do grillowania.

Wyżywienie:
Obiad 2-daniowy z deserem i kompotem 35 PLN/osoba teraz tylko 25 PLN/osoba
Obiad w formie bufetu 50 PLN/osoba teraz tylko 40 PLN/osoba
Kolacja standardowa 35 PLN/osoba teraz tylko 25 PLN/osoba
Kolacja w formie grilla od 30 PLN/osoba
Kolacja uroczysta od 80 PLN/osoba teraz od 65 PLN/osoba

Sala konferencyjna:
Klimatyzowana sala Konferencyjna (dowolne ustawienie stołów i krzeseł) GRATIS*
Przerwa kawowa od 11 PLN/osoba.
*Promocja dotyczy grup powyżej 30 osób (wyposażenie sali w sprzęt multimedialny i flipchart dodatkowo płatne 40
PLN/h)

Po szkoleniach proponujemy się zrelaksować w naszym CENTRUM SPA:
Wynajęcie strefy SPA do wyłącznej dyspozycji grupy do 3 godzin wynosi 1000 – 1600
PLN/grupa, a za każdą godzinę dodatkowo należy doliczyć 250 PLN.
W cenie uwzględniono:
Basen kryty ze sztuczną falą wraz ze strefą relaksu,
Kompleks Saun (sucha, parowa + olejki aromatyczne),
Kabina Infrared,
Hydromasaż – Jacuzzi SPA Columba,
Masaże (1 x masażysta do dyspozycji grupy).
Dodatkowo dla uczestników szkolenia przyznajemy 10 procentowy rabat na
wszystkie zabiegi pielęgnacyjne (twarz, ciało) oraz masaże dodatkowe.
Dla organizatora/organizatorki wyjazdu szkoleniowego wybrany zabieg
wykonywany jest BEZPŁATNIE.

Imprezy towarzyszące:
Kulig biały/zielony z pieczeniem kiełbasek, prosiaczka przy góralskiej muzyce już od 60 PLN/osoba,
Napady Harnasi na kulig z porwaniem prezesa włącznie,
Quady, skutery śnieżne (250 PLN/godz. – 1 motor),
POLECAMY KULIG z
Strzelnica (łuki, wiatrówki),
BIESIADĄ GÓRALSKĄ!
Paintball (65 PLN/os.),
Marsz na orientacje,
Jeepy w terenie (cena do uzgodnienia ok. 1200 PLN impreza),
Ścianka wspinaczkowa,
Penetracja zespołu jaskiń w Szczyrku (speleologia),
Jazda konna (25 PLN/godz. – 1 osoba),
Wycieczki autokarowe (Browar w Żywcu, Góra Żar, Pętla Beskidzka) od 25 PLN/osoba

BEZPOŚREDNI KONTAK W CELU DOKONANIA REZERWACJI GRUPOWEJ:

Sebastian Danel Tel. +48 888 780 695 / sebastian@olimpialux.pl

