
Katalog Ofert Specjalnych dla Pracowników GK PGE
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Śladami Łosia Elbeściaka



11 obiektów Elbest Hotels w całej Polsce
Cieszymy się, że są Państwo z nami już po raz kolejny. Przez ostatnie 3 lata z naszych ofert katalogowych 

skorzystało ponad 40 tys. osób. Właśnie dlatego przygotowaliśmy już 4 edycję Katalogu Ofert Specjalnych. 

Bogatsi doświadczeniem i Państwa sugestiami - udoskonalamy nasze oferty, tak żeby jak najlepiej spełniały 

Państwa oczekiwania.

PGE na urlopie
Katalog powstał z myślą o Pracownikach Grupy Kapitałowej PGE, którzy w naszych obiektach uzupełnią zapasy 

pozytywnej energii w najczystszej postaci. W 11 hotelach i ośrodkach wypoczynkowych Elbest Hotels wszyst-

kim Pracownikom PGE proponujemy preferencyjne ceny, atrakcyjne rabaty i dodatkowe bonusy, które pozwolą 

wypocząć także Państwa portfelom.

Zapraszamy w podróż w 32 strony dookoła Polski!

Hotel Przyjazny Rodzinie
Obiekty oznakowane taką ikoną są przystosowane do przyjęcia dzieci w zakresie wyposażenia i oferty są 

to: sala zabaw •  menu dla dzieci • w pakietach rodzinnych program animacyjny dla dzieci • możliwość 

wynajęcia profesjonalnej opiekunki za dodatkową opłatą • dostępne artykuły dla dzieci • informacja 

o lekarzach • i wiele innych udogodnień dla naszych milusińskich. 

Dla Państwa wygody
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy na każdej stronie kod QR, który 

po zeskanowaniu smartfonem bądź tabletem przeniesie Państwa prosto 

na stronę internetową obiektu, którego ofertą są Państwo zainteresowani.
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Gwarancja Najniższej Ceny

W   katalogu publikujemy ceny ofert na 2015 rok po zastosowaniu rabatów dostępnych 

ekskluzywnie dla Pracowników PGE po okazaniu Karty Rabatowej (więcej na ten temat na 

str. 4). Dla zobrazowania Państwa korzyści podajemy również wartości rynkowe ofert.

Dodatkowo oferujemy Państwu Gwarancję Najniższej Ceny. W przypadku pojawienia się 

analogicznej, specjalnej oferty sezonowej, on-line lub last minute, bardziej preferencyjnej od 

zamieszczonej  tutaj, obowiązuje Państwa cena atrakcyjniejsza.

A oto przykład jak prezentujemy ceny ofert:

Uwaga. Jeśli z treści oferty nie wynika inaczej to ceny w katalogu dotyczą 1 osoby dorosłej w pokoju 2-os. 

W przypadku, gdy w pokoju 2-os. przebywa 1 osoba dorosła i dziecko do 12 roku życia, to cena za osobę dorosłą 

jest powiększona o 25%. Koszt pobytu dzieci do lat 4 wliczony jest w cenę pobytu dorosłych (jedno dziecko 

z dwojgiem dorosłych). Dzieci w wieku 5-12 lat płacą 60% ceny pobytu osoby dorosłej. W przypadku pobytu w pokoju innym 

niż 2-os. standard obowiązują następujące dopłaty:

• Cena za osobę dorosłą w pokoju 1-os., to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 25%.

• Dopłata do pokoju LUX za osobę dorosłą, to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 20%.

• Dopłata do apartamentu za osobę dorosłą, to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 30%.

W Hotelu Wolin, Hotelu Solina, Hotelu Energetyk, w Złotym Śnie i Domu Wypoczynkowym Bełchatów należy doliczyć opłatę 

klimatyczną. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
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01.06-30.06 3 358 1 659 zł/os.

Cena 

rynkowa

Termin, w którym 

oferta obowiązuje

Cena dla 

Państwa
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Witam Państwa,

nazywam się Elbeściak Gościnny i jestem 

łosiem. Łosiołomiony gościnnością 

w Elbest Hotels zostałem maskotką sieci. 

Zachęcam do zapoznania się z ofertami 

jakie przygotowaliśmy specjalnie dla Was 

– naprawdę warto. 

Z niecierpliwością oczekuję na Państwa 

przyjazd, a do tego czasu będę Wam 

towarzyszył w podróży przez ten Katalog.

Do zobaczenia w Elbest Hotels!

Oferty specjalne skomponowaliśmy specjalnie dla Państwa. 

Dostarczają one szerokie spektrum do wyboru upragnionego 

odpoczynku. Każdy powinien znaleźć tu ofertę, która spełni jego 

indywidualne potrzeby. Są to m.in.: „na fali relaksu”, „weekend 

rodzinny”, „błyskawiczna bioodnowa”, „weekend na nartach”, 

„czekoladowa rozkosz”, „romantyczny weekend”, „mroźna oferta”, 

„weekend wędkarski”. Teraz mogą Państwo wybierać spośród tych 

różnorodnych, atrakcyjnych i tematycznych pobytów w Elbest Hotels.

Oferty zdrowotne kierujemy do osób, które chcą poprawić swoją formę 

fi zyczną i cieszyć się dobrym samopoczuciem. Wyodrębniliśmy tu dwa 

rodzaje ofert: rehabilitacyjne i dla emerytów. Dostępne są one w naszych 

najlepiej wyposażonych hotelach: Hotelu Wolin w  Międzyzdrojach 

i  Hotelu Solina w  Myczkowcach. Bogate zaplecze i  profesjonalny 

personel sprawią, że Państwa pobyt będzie czystą przyjemnością, a jego 

dobroczynne efekty pozostaną z Państwem na długo po powrocie do 

domu. Szczegóły ofert publikujemy na 30 stronie katalogu.

Oferty standardowe to komfort, troska i pasja, którą wkładamy by służyć 

wszystkim, których mamy zaszczyt gościć. To co dla nas standardowe, 

mamy nadzieję, że dla Państwa będzie przeżyciem do którego zawsze 

z  przyjemnością będziecie wracać. Nasze atuty to: bogata baza obiektów 

w wyjątkowych zakątkach Polski, szeroki wachlarz świadczonych usług, 

doskonałe zaplecze rekreacyjne czy specjalne zabiegi pielęgnacyjne. 

Zawsze staramy się by każdy, kto zaszczyci nas swoją obecnością 

pozostał już naszym stałym Gościem.

„Elbest Hotels – PRZYSTAŃ GLOBTROTERA” to oferty skiero-

wane do ludzi aktywnych, którzy nie lubią spędzać zbyt długie-

go czasu w  jednym miejscu. Proponujemy, aby nasze hotele 

i ośrodki stały się przystaniami w Państwa podróży. Przystaniami, 

z których zdobywcy wyruszać będą na podbój, odkrywcy ku nieznanemu 

i do których wracać będą znużeni wędrowcy. Obiecujemy, że w naszych 

przystaniach zrelaksujecie swoje ciało i ducha przed dalszą podróżą oraz 

nasycicie się smakowitościami regionalnych kuchni. Szczegóły ofert 

znajdziecie Państwo na 31 stronie katalogu. 
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Oferty dla Ciebie
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Czy odebrali już Państwo swoją personalizowaną Kartę Rabatową 

Elbest Hotels? Karta Rabatowa honorowana jest we wszystkich obiektach 

należących do sieci Elbest Hotels. Posiadanie karty otwiera przed Państwem 

nowe, znacznie większe możliwości rabatowe i lojalnościowe niż tylko 

szansa skorzystania z ofert zamieszczonych w Katalogu Ofert Specjalnych.

Dystrybucja kart wciąż trwa!

Korzyści wynikające z posiadania Karty Rabatowej:

• identyfi kuje posiadacza karty jako Pracownika GK PGE lub spółki zależnej 

(brak dodatkowych formalności)

• nadaje Pracownikowi GK PGE status gościa preferowanego 

• umożliwia uzyskanie specjalnych zniżek oraz korzystanie z promocji do-

stępnych tylko dla Pracowników GK PGE

• uprawnia do dostępu do szyfrowanej zakładki z  ofertami specjalnymi 

i ważnymi informacjami na naszej stronie www

• upoważnia do korzystania z dodatkowych rabatów na wyselekcjonowane 

usługi gastronomiczne i rekreacyjne w obiektach Elbest Hotels

Przedstawiamy rabaty dostępne dla posiadaczy Karty Rabatowej:

Magdalena Kaczmarek, 

dedykowany opiekun dla GK PGE

Szanowni Państwo,

jako dedykowany opiekun dla Pra-

cowników GK PGE służę pomocą 

we wszystkich kwestiach związa-

nych ze współpracą Elbest Hotels 

z Grupą Kapitałową PGE.

Udzielę Państwu wszelkich infor-

macji związanych z obowiązującą 

ofertą naszej sieci, szczegłów doty-

czących Karty Rabatowej, a także 

pozostałych informacji o świadczo-

nych przez nas usługach. 

Dane kontaktowe:

Tel.: +48 609 291 267
magdalena.kaczmarek@elbesthotels.pl
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Rezerwacja pobytów 

bezpośrednio w obiektach

Oferta gastronomiczna: Napoje i alkohole: Oferta SPA: Rekreacja:Obiekt:

Hotel KRYNICA****

Hotel WOLIN***

Hotel SOLINA***

Hotel WODNIK***

Hotel SPORT***

Hotel RYCHŁO***

Hotel ENERGETYK***

ZŁOTY SEN

KRASNOBRÓD

DW BEŁCHATÓW

WAWRZKOWIZNA

15%

10%

15%

10%

20% masaże i zabiegi na ciało

nd.

nd.

10%

nd.

nd.

10%

15%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

nd.

10%

10%

15%

10%

15%

5%

10%

10%

15%

10%

10%

nd.                                     

nd.

nd.

15%

10%

20% sauna | 30% kręgielnia

10%

15%

10%

10%

20% sauna

15%nie dotyczy sezonowych 

punktów gastronomicznych10%



WYCIECZKI

Z nami Globtroterami…

Organizujemy wycieczki dla dzieci 

i dorosłych! Np.: Powitanie lata 

w Wolinie, Pożegnanie lata w Krynicy

Zapewniamy:

• przejazd autokarem,

• zakwaterowanie,

• bogaty program wycieczki,

• liczne atrakcje dodatkowe

Przygotujemy dla Państwa inne wycieczki 

wg potrzeb!

PACZKI ŚWIĄTECZNEŚw. Mikołaj mieszka w Elbest Hotels
Przygotujemy dla Państwa paczki na 

Boże Narodzenie. Zgromadzimy najlepsze 

produkty w atrakcyjnych cenach wg 

Waszych oczekiwań lub w oparciu o nasze 

doświadczenie.
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DZIEŃ DZIECKA
Dzieci – nasz Skarb!
Specjaln ie  d la  naszych poc iech 
przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in.• zabawy plastyczne, malowanie farb-
kami, kolorowanie kartonów, zabawy 
z plasteliną, zabawy sprawnościowe, 
rozgrywki i zabawy grupowe, turniej 
rzutów piłką do kosza, sztafeta z szarfą 
i woreczkami, wyścig z piłeczką na 
tacy, spacer ślepca, przeciąganie liny, 
skoki w workach, bicie rekordu świata 
w kręceniu hula-hopem, w skokach na 
skakance, w podbijaniu piłeczki i wiele 
innych…

Zapraszamy na międzynarodowy 
Dzień Dziecka 2015 do naszych hoteli 
przyjaznych rodzinie: Hotelu Krynica, 
Hotelu Wolin, Hotelu Solina SPA, OSW 
Złoty Sen i Wawrzkowizna.
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www.elbesthotels.pl

Kalejdoskop

Jeśli macie Państwo 

inne pomysły, które 

moglibyśmy razem 

zrealizować prosimy 

o kontakt!

Nasza oferta dla Państwa nie kończy się na tym co przedstawiliśmy na wcześniejszych stronach. Jesteśmy aktywni na 

wielu innych polach.  W Kalejdoskopie podajemy inne przykłady, które jak sądzimy mogą być tym czego poszukujecie. 

Tylko niektóre z propozycji pozwoliliśmy sobie opisać bardziej szczegółowo. Traktujcie je Państwo jako przykłady 

i sprawdźcie inne podobne propozycje w pozostałych naszych obiektach.

Oferty z Kalejdoskopu: tel. +48 609 291 267 |  e-mail: gkpge@elbesthotels.pl

OBOZY MŁODZIEŻOWE, np.:

Relaks w siodle 

na Wawrzkowiźnie

W programie:

• codzienna jazda konna, dopasowana 

do poziomu i umiejętności uczestników

• zajęcia teoretyczne, wykłady połączone 

z pokazami multimedialnymi, bloki te-

matyczne związane z wiedzą na temat 

koni, ich hodowli i opieki nad nimi

• gry terenowe i zabawy integracyjne, 

zabawa w parku linowym

• quizy i konkursy z wiedzy hippicznej

• biesiady gitarowe przy ognisku

• plażowanie i kąpiele pod okiem ra-

towników

•  szkolenie z pierwszej pomocy przed-

medycznej i wiele innych atrakcji

Sprawdź również inne obozy tematyczne 

w Krasnobrodzie, Wawrzkowiźnie i Hotelu 

Energetyk.

OKOLONIE DLA DZIECI, np.:

Roztoczańskie cuda 
w Krasnobrodzie
• Dni pełne zabaw i atrakcji
• Czujna i bezpieczna opieka
• Wachlarz wycieczek i  spacerów, m.in. 

wycieczka do Sandomierza lub Kazimie-
rza Dolnego nad Wisłą (rejs statkiem po 
Wiśle), wycieczka do Zamościa – ZOO, 
Stare Miasto, katedra, wycieczka pieszo 
– autokarowa – Zwierzyniec – „pomnik 
szarańczy”, kościółek na wodzie, stawy 
„Echo”, Hamernia – rez. „Czartowe 
Pole”, Rebizanty – rez. „Szumy na 
Tanwi”, Zagroda Guciów – etnologia, 
archeologia, spacery krajoznawcze po 
Krasnobrodzkim Parku Krajobrazowym, 
m.in. uroczysko „Święty Roch”, na Cheł-
mową Górę, Szpyrową Górę z  wieżą 
widokową

• Dzieci w wieku 7 – 12.

Kolonie organizujemy również 
w Wawrzkowiznie, Hotelu Energetyk 
oraz Domu Wypoczynkowym Bełchatów

ZIMOWISKA, np.:

Białe szaleństwo 

w Szklarskiej Porębie!

• Zapraszamy do zabawy i wypoczynku 

pod czujnym okiem instruktorów i spe-

cjalnie dobranej kadry z odpowiednim 

przygotowaniem pedagogicznym.

• Zapewniamy zakwaterowanie, pełne 

wyżywienie, ciekawy program imprezy 

specjalnie przygotowany dla najmłod-

szych adeptów narciarstwa.

Sprawdź również inne zimowiska 

w Krasnobrodzie, Wawrzkowiźnie 

i Hotelu Energetyk.
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Majestatyczne szczyty i malownicze doliny, nieskażona przyroda, ośnieżone stoki i zieleń budząca się do życia na 

szlakach. Przyjemny powiew górskiego powietrza latem i feeria barw jesienią. Oto magia Beskidu Sądeckiego. Poczuj 

to w Hotelu Krynica****, w którym sprzyjający klimat, bogactwo wód mineralnych mają zbawienny wpływ na zdrowie 

i samopoczucie, a szeroki wachlarz atrakcji daje niezliczone możliwości dla szukających aktywnego wypoczynku, 

zwolenników odprężenia i relaksu w Centrach SPA.

Lokalizacja

Hotel Krynica  znajduje się w Krynicy-Zdro-

ju, w  jednym z  najbardziej malowniczych 

miejsc w  Polsce, na zielonym zboczu Góry 

Krzyżowej leżącym w 

paśmie Beskidu Są-

deckiego. Z okien pokoi 

podziwiać zatem moż-

na urokliwą panoramę 

ponad 200-letniego 

uzdrowiska lub impo-

nującą Górę Krzyżową.

grup przez cały rok hotel organizuje ponadto 

imprezy integracyjne, wykorzystujące walory 

regionu – górskie wyprawy ro we rowe, wę-

drówki z orienteeringiem, zawody strzeleckie, 

rajdy samochodowe czy eventy tematyczne.

Noclegi

Do dyspozycji 350 Gości oddane jest 147 

pokoi i  apartamentów. W  hotelu znajdują 

się komfortowe pokoje 1- i 2-osobowe oraz 

przestronne apartamenty rodzinne i funkcjo-

nalnie urzą dzone pokoje przystosowane do 

potrzeb osób niepełno sprawnych. Na terenie 

hotelu skorzystać można z bezprzewodowego 

Internetu.

Atrakcje dla Gości

W  hotelu pomyślano o  każdym szczególe 

decydującym o  udanym wypoczynku – na 

poszukujących relaksu czeka kompleksowo 

wyposażone Centrum SPA z basenem, kom-

pleksem saun i  salą fi tness. Najmłodszych 

Gości ucieszy pełna atrakcji sala zabaw.

Warto odwiedzić w okolicy

Kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką, 

sankostrada, Muzeum Nikifora, lodowisko, 

Góra Parkowa i oczywiście niezliczone trasy 

piesze i  rowerowe po okolicy sprawiają, że 

Krynica jest idealnym miejscem wypoczynku 

dla turystów indywidualnych i grupowych. Dla 
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Park Sportowy 3

N 49° 25’ 31”  E 20° 57’ 10”

8 p8 p8 p8 p8 pokookoookookoi jii jednednednednnnnnnnnnnnnnnnnnnoosoooosoosoosoosoosooooosoososoosoososoosoooosooooo bbbbbbobobbbobobobowycwych,h,h, w tw w tw ym ymym 44 p44 rzyrzystotost ssowane 

dladladladladladlaladladladladlaladladldllaldlla poppopopopopopopopopopopppp tttttrztrzttttttt eb eb b osóosóosób nb nb niepiepiepełnełnełnnosposposposposprawrarawnycnychh

119119 popokoikoi 2-2-osoosobowwb ychych

11 11 pokpokpo oi oi 2-o2-osobsosobowyowychch LuxLux z z częczęściśc ą dą dziezieziennąnnąnnąąą

7 a7 a7 parparpartamtamtamentententów ów ów StaStandandardrd

2 k2 k2 k2 omfomfomfortortortoweowe przeszestroronnenne apapartartameameementyntyntynty LLuxxx

Hotel Krynica należy do sieci Elbest Hotels

Na wzgórzu stylu i smaku…6
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Nocleg ze śniadaniem

• nocleg w pokoju 2-os.

• śniadanie

• basen z hydromasażem, kompleks saun, ja-

cuzzi, fi tness club oraz za dodatkową opłatą 

liczne zabiegi i rytuały w naszych gabinetach 

masażu i kosmetycznym

• monitorowany parking 

• bezprzewodowy Internet na terenie całego 

hotelu

01.01-28.02 225 150 zł/os.

01.03-20.12 190 110 zł/os.

OFERTY SPECJALNE

Romantyczny weekend

• 2 noclegi w komfortowym pokoju ze śniada-

niem na życzenie serwowanym do pokoju,

• serwowane obiady w Restauracji Różana

• serwowane romantyczne kolacje w blasku 

świec w Restauracji Różana

• odprężający masaż całego ciała dla Niej 

i dla Niego

• przejażdżka we dwoje dorożką konną, 

a w okresie zimowym przejażdżka saniami

• niespodzianka Amora

• basen z  hydromasażem, kompleks saun, 

łaźnia parowa, jacuzzi, fi tness club

• monitorowany parking 

• bezprzewodowy Internet na terenie całego 

hotelu

01.01-20.12 (cena za 2 osoby)

pokój 2-os. 1 820 1 050 zł

pokój 2-os. Lux 2 120 1 200 zł

apart. Standard 2 370 1 350 zł

10 LECZNICZYCH dni 

w perle polskich UZDROWISK

• 9 noclegów w komfortowym pokoju 2-os.

• 9 pysznych śniadań oraz 9 serwowanych 

obiadokolacji w Restauracji Różana

• w pokoju uzdrowiskowa woda mineralna,

• drink powitalny

• konsultacja lekarska w dniu przyjazdu

• każdego dnia 2 zabiegi lecznicze 

• wieczór taneczny

• nielimitowane korzystanie z basenu z prze-

ciwprądem, jacuzzi,  saun, łaźni parowej

• monitorowany parking

• bezprzewodowy Internet na terenie całego 

hotelu

• opłata klimatyczna

01.01-28.02 2 740 2 140 zł/os.

01.03-28.02 2 425 1 740 zł/os.

OFERTY STANDARDOWE

8-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 7 noclegów w komfortowym pokoju 2-os.

• 7 śniadań w Restauracji Różana

• na powitanie Welcome Drink

• 6 obiadokolacji z akcentem kuchni regional-

nej z dodatkiem menu międzynarodowego

• Biesiada Grillowa na świeżym powietrzu 

w hotelowej wiacie góralskiej „Elbestówka”, 

przy akompaniamencie góralskiej kapeli 

(w ramach obiadokolacji)1

• codziennie bogaty program animacyjny 

dla dzieci

• program animacyjny dla dorosłych

• basen z hydromasażem, kompleks saun, ja-

cuzzi, fi tness club oraz za dodatkową opłatą 

liczne zabiegi i rytuały w naszych gabinetach 

masażu i kosmetycznym

• monitorowany parking

• bezprzewodowy Internet na terenie całego 

hotelu

01.01-28.02 2 162 1 260 zł/os.

01.03-20.12 1 917 890 zł/os.

5-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 4 noclegi w komfortowym pokoju 2-os.

• 4 śniadania w Restauracji Różana

• na powitanie Welcome Drink

• 4 obiadokolacje z  akcentem kuchni regio-

nalnej

• basen z hydromasażem, kompleks saun, ja-

cuzzi, fi tness club oraz za dodatkową opłatą 

liczne zabiegi i rytuały w naszych gabinetach 

masażu i kosmetycznym

• monitorowany parking

• bezprzewodowy Internet na terenie całego 

hotelu

01.03-20.12 1 157 605 zł/os.

lub

• 4 noclegi w komfortowym pokoju 2-os.

• 4 śniadania w Restauracji Różana

• 4 obiadokolacje z akcentem kuchni regional-

nej z dodatkiem menu międzynarodowego

• na powitanie Welcome Drink

• codziennie bogaty program animacyjny 

dla dzieci

• program animacyjny dla dorosłych: codzien-

ny aqua-aerobic, 1 godzina zajęć nordic 

walking, 1 godzina zajęć relaksacyjnych,  

godzina treningu na siłowni z instruktorem, 

dyskoteka z DJ w Klubie u Stonsów

• basen z hydromasażem, kompleks saun, ja-

cuzzi, fi tness club oraz za dodatkową opłatą 

liczne zabiegi i rytuały w naszych gabinetach 

masażu i kosmetycznym

• monitorowany parking

• bezprzewodowy Internet na terenie całego 

hotelu

• inne niespodzianki… 

01.01-28.02 1 227 720 zł/os.

3-dniowy weekendowy pobyt 

wypoczynkowy 

• 2 noclegi w pokoju 2-os.

• 2 śniadania

• 2 obiadokolacje w Restauracji Różana

• basen z hydromasażem, kompleks saun, ja-

cuzzi, fi tness club oraz za dodatkową opłatą 

liczne zabiegi i rytuały w naszych gabinetach 

masażu i kosmetycznym

• monitorowany parking

• bezprzewodowy Internet na terenie całego 

hotelu 

01.01-28.02 660 370 zł/os.

01.03-20.12 590 280 zł/os.

oferta nie obowiązuje w okresie Świąt 

Wielkanocnych
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Morze, plaża, to lokalizacja Hotelu Wolin. Na obrzeżach Wolińskiego Parku Narodowego, przy najpiękniejszej plaży 

polskiego wybrzeża. Doskonały wypoczynek z dużą dawką relaksu, w bogatej ofercie Centrum SPA. Wspaniałe 

zabiegi pielęgnacyjne dla ciała. Wypoczynek dla wszystkich, którzy pragną chwili relaksu w klimacie leczniczego jodu.

nicze i oczywiście tereny Wolińskiego Parku 

Narodo wego. A jeśli aura okaże się kapryśna 

– warto wybrać się na pełną wodnych atrakcji 

Tropikalną Wyspę w Berlinie.

Noclegi

W hotelu przygotowano 156 bo ga to wyposa-

żonych apartamentów i komfortowych pokoi 

1- oraz 2-osobowych, przystoso wa nych także 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedno-

cześ nie obiekt przyjąć może nawet 306 Gości. 

Wszyst kie pokoje wyposażone są w telewizję 

satelitarną, telefon oraz leżaki do opalania 

i parawany plażowe.

Atrakcje dla Gości

Piaszczysta, czysta plaża i  wspaniały kli-

mat to nie wszystko. Hotel Wolin od daje 

do dyspozycji swoich Gości także Centrum 

SPA z  atrakcjami wodnymi i  saunami oraz 

solarium, grotę solną i salę fi tness. Pochwa-

lić się także może bogatą listą zabiegów 

fi zykoterapii.

Warto odwiedzić w okolicy

Każdy kinoman z  pewnością zobaczyć 

powinien Aleję Gwiazd i  Muzeum Figur 

Woskowych, zaś wielbiciele wy poczynku na 

łonie natury – fascynujące Muzeum Przyrod-

Lokalizacja

Położony na obrzeżach malowniczego Wo-

lińskiego Parku Naro-

dowego hotel oddalo-

ny jest jedynie 600 m 

od pięknej, bałtyckiej 

plaży. Jednocześnie 

znajduje się w  sercu 

tętniących życiem, 

peł nych Gwiazd, Mię-

dzyzdrojów.

Hotel Wolin należy do sieci Elbest Hotels

Na fali relaksu…
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OFERTY STANDARDOWE

15-dniowy pobyt wypoczynkowy 

• 14 noclegów w komfortowym pokoju 2-os.

• 14 pysznych śniadań w formie bufetu

• na powitanie Welcome Drink w barze

• 14 obiadokolacji w formie bufetu

• nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi 

z wodą słodką i słoną, siłowni

• 1 wejście do groty solnej

• nielimitowane korzystanie ze stołów do gry 

w bilard i tenisa stołowego

• boisko wielofunkcyjne – 2 godziny

• kręgielnia – 1 tor / 2 godziny

• monitorowany parking, Internet WiFi

04.04-20.06 3 000 1 680 zł/os.

29.08-24.10

02.01-04.04 2 510 1 550 zł/os.

24.10-19.12

8-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 7 noclegów w komfortowym pokoju 2-os.

• 7 pysznych śniadań w formie bufetu

• na powitanie Welcome Drink w barze

• 7 obiadokolacji w formie bufetu

• nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi 

z wodą słodką i słoną, siłowni

• 1 wejście do groty solnej

• nielimitowane korzystanie ze stołów do gry 

w bilard i tenisa stołowego

• boisko wielofunkcyjne – 1 godzina

• kręgielnia – 1 tor / 1 godzina

• monitorowany parking, Internet WiFi

04.04-20.06 1 540 860 zł/os.

29.08-24.10

02.01-04.04 1 270 820 zł/os.

24.10-19.12 

5-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 4 noclegi w komfortowym pokoju 2-os.

• 4 śniadania w formie bufetu

• 4 obiadokolacje w formie bufetu

• nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi 

z wodą słodką i słoną, siłowni

• monitorowany parking, Internet WiFi

04.04-20.06 820 540 zł/os.

01.09-24.10

20.06-11.08 1 076 740 zł/os.

11.08-01.09 1 076 660 zł/os.

02.01-04.04 680 495 zł/os.

24.10-19.12

3 dniowy weekendowy pobyt 

wypoczynkowy 

• 2 noclegi w komfortowym pokoju 2-os.

• 2 śniadania w formie bufetu

• 2 obiadokolacje w formie bufetu

• nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi 

z wodą słodką i słoną, siłowni

• monitorowany parking, Internet WiFi

04.04-20.06 410 310 zł/os.

29.08-24.10

02.01-04.04 340 270 zł/os.

24.10-19.12

Nocleg ze śniadaniem

• nocleg w komfortowym pokoju 2-os.

• śniadanie w formie bufetu

• nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi 

z wodą słodką i słoną, siłowni

• monitorowany parking, Internet WiFi

20.06-29.08 210 155 zł/os.

04.04-20.06 160 125 zł/os.

29.08-24.10

19.12-02.01

02.01-04.04 125 110 zł/os.

24.10-19.12

OFERTY SPECJALNE

Na fali relaksu – 15-dniowy 

pobyt wakacyjny

• 14 noclegów w komfortowym pokoju 2-os.

• 14 pysznych śniadań w formie bufetu

• 12 obiadokolacji w formie bufetu

• 2 obiadokolacje grillowe

• 2 dyskoteki

• nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi 

z wodą słodką i słoną, siłowni

• 2 wejścia do groty solnej

• stoły do gry w bilard i tenisa stołowego

• rodzinny turniej gry w kręgle

• grill połączony z pieczeniem kiełbasek

• wycieczka kolejką po Międzyzdrojach

• konkursy i zabawy w sali i w plenerze

• zajęcia plastyczne

• monitorowany parking, Internet WiFi

23.06-15.08 3 655 2 220 zł/os.

15.08-01.09 3 655 1 985 zł/os.

Na fali relaksu – 8-dniowy 

pobyt wakacyjny

• 7 noclegów w komfortowym pokoju 2-os.

• 7 pysznych śniadań w formie bufetu

• 6 obiadokolacji w formie bufetu

• 1 obiadokolacja grillowa

• nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi 

z wodą słodką i słoną, siłowni

• 1 dyskoteka

• 1 wejście do groty solnej

• stoły do gry w bilard i tenisa stołowego

• rodzinny turniej gry w kręgle

• grill połączony z pieczeniem kiełbasek

• wycieczka kolejką po Międzyzdrojach

• konkursy i zabawy w sali i w plenerze
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• zajęcia plastyczne

• monitorowany parking, Internet WiFi

23.06-15.08 1 915 1 280 zł/os.

15.08-01.09 1 915 1 095 zł/os. 

Relaks dla ciała

• 2 noclegi w komfortowym pokoju 2-os.

• 2 śniadania w formie bufetu

• 2 obiadokolacje w formie bufetu

• seans w grocie solnej

• seans w saunie lub łaźni

• nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi 

z wodą słodką i słoną, siłowni

• monitorowany parking, Internet WiFi

Dla kobiet:

• masaż ciała z peelingiem

• masaż twarzy

Dla mężczyzn:

• masaż kręgosłupa

• masaż stóp

02.01-04.04 525 450 zł/os.

24.10-19.12

04.04-20.06 595 500 zł/os.

29.08-24.10

20.06-29.08 720 595 zł/os.

Morska odwilż cenowa

• nocleg w komfortowym pokoju 2-os.

• śniadanie w formie bufetu

• codzienny poczęstunek na dobranoc – her-

baty owocowo-ziołowe

• 10% rabatu na zabiegi fi zjoterapii

• 10% rabatu na dania z karty

• nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi 

z wodą słodką i słoną, siłowni

• monitorowany parking, Internet WiFi

01.02-30.03 130 95 zł/os.

Spadają liście, spadają ceny

• nocleg w komfortowym pokoju 2-os.

• śniadanie w formie bufetu

• codzienny poczęstunek na dobranoc – her-

baty owocowo-ziołowe i  korzenne ciastka 

w restauracji

• 10% rabatu na zabiegi w Centrum SPA

• 15% rabatu na dania z karty

• nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi 

z wodą słodką i słoną, siłowni

• monitorowany parking, Internet WiFi

24.10-18.12 130 90 zł/os.

Tel.: +48 91 328 10 35  |  www.hotelwolin.pl  |  E-mail: recepcja@hotelwolin.pl

www.elbesthotels.pl
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Atrakcje dla Gości

Po górskich wędrówkach warto odpocząć 

w  regenerującym siły Centrum SPA lub 

popływać w basenie. Miłośników żeglar stwa 

ucieszy możliwość rejsów jachtem, kajakiem 

lub rowe rem wodnym po Zalewie Solińskim.

• przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego

• centrum SPA

• basen hotelowy czynny od maja do paź-

dziernika

• bilard

• kręgielnia 2-torowa

• plac zabaw dla dzieci

• wędkowanie

• narty

Warto odwiedzić w okolicy

Bieszczadzkie szlaki to oaza spokoju – warto 

zatem ruszyć w drogę na Połoninę Wetlińską 

czy Caryńską lub wspiąć się na Tarnicę, aby 

zobaczyć pełną magii panoramę. Nie mniej 

imponująco prezentuje się zapora w Solinie 

– organizację wy cie czek do niej, jak również 

rejsów jach tem lub imprez ple ne rowych przy 

grillu warto powierzyć hotelowej obsłu dze.

Noclegi

Do dyspozycji Gości oddane są kom   fortowe 

pokoje i apartamen ty – wszyst    kie wyposażo-

ne w  indy wi dualną klimatyzację, tele wizor, 

telefon i  lo dówkę. Dla wielbicieli górskiej 

pano ra my – zapie rające dech w pier siach wi-

doki z hotelowych balko nów, a dla po szu ku  ją -

cych prawdziwego odprężenia – relaksacyjne 

zabiegi na ciało w hotelowym Centrum SPA.

Lokalizacja

Hotel zlokalizowany jest w sąsiedztwie Za-

lewu Solińskiego, u stóp Grodziska (556 m) 

i Michałowca (464 m). 

Stanowi zatem ideal-

ną bazę wypadową 

w Bieszczady Wy sokie, 

które przyciągają tu-

rystów, spragnio nych 

wypo czynku wśród 

nieska żonej przyrody.

Hotel Solina należy do sieci Elbest Hotels

Szlakiem wrażeń i inspiracji…

Magiczne Bieszczady, malowniczo położone jezioro Myczkowieckie – tutaj odpoczną miłośnicy pieszych wycieczek 

i zwolennicy sportów wodnych. Żeglarze oddadzą się swojej pasji, a goście spragnieni pięknych widoków wyruszą 

na bieszczadzkie połoniny. Wspaniała przyroda i  niespotykana nigdzie indziej kojąca cisza. Idealny wypoczynek 

w południowo-wschodnim zakątku Polski.
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3-dniowy weekendowy pobyt 

wypoczynkowy

• 2 noclegi w pokoju 2-os.

• 2 pyszne śniadania

• 2 obiadokolacje z nutą kuchni regionalnej

• codziennie relaks w Centrum SPA: jacuzzi 

z  łaźnią parową, sauna fi ńska z  panelami 

solnymi i  Infrared, sala fitness, basen 

z przeciwprądem i hydromasażem wodno-

-powietrznym (m-ce V-X)

• rodzinny turniej bowlingowy (1 godz.)

• plac zabaw dla dzieci

• 20% rabatu na zabiegi wellness

• 20% rabatu na desery w  kawiarni „Rajski 

Ogród”

• bezprzewodowy Internet na terenie hotelu

• parking, ubezpieczenie NNW

01.10-31.05 370 170 zł/os. 

01.06-30.09 430 240 zł/os.

Nocleg ze śniadaniem

• nocleg w pokoju 2-os.

• pyszne śniadanie

• relaks w  Centrum SPA: jacuzzi z  łaźnią 

parową, sauna fi ńska z  panelami solnymi 

i Infrared, sala fi tness, basen z przeciwprą-

dem i hydromasażem wodno-powietrznym 

(m-ce V-X)

• plac zabaw dla dzieci

• bezprzewodowy Internet na terenie hotelu

• parking, ubezpieczenie NNW

01.10-31.05 130 80 zł/os.

01.06-30.09 160 100 zł/os.

OFERTY SPECJALNE

ENERGETYCZNY WEEKEND

• 2 noclegi w pokoju 2-os.

• 2 pyszne śniadania

• 2 obiadokolacje, 1 lunch

• codziennie do wyboru: sauny (fi ńska z pa-

nelami solnymi i Infrared) lub łaźnia parowa 

i jacuzzi

• masaż relaksacyjny lub zabieg na twarz lub 

inny zabieg uzgodniony z terapeutą

• rodzinny turniej w kręgielni (1 godz.)

• 20% rabatu na desery z kawiarni „Rajski 

Ogród”

• 15 % rabatu na dodatkowe zabiegi wellness 

(masaże, peelingi, okłady, zabiegi na ciało, 

zabiegi na twarz)

• bezprzewodowy Internet na terenie hotelu

• parking, ubezpieczenie NNW

Cały rok 628 379 zł/os.

• Pobyt możliwy również w tygodniu. 

Korzystając z tej propozycji czeka na 

Ciebie słodka niespodzianka.

10-dniowa 

OFERTA STANDARD

(zawiera zabiegi usprawniające)

• 9 noclegów w pokoju 2-os.

• 9 pysznych śniadań

• 9 obiadów 2-daniowych

• 9 kolacji 2-daniowych

• konsultacja z rehabilitantem

• każdego dnia 2 zabiegi lecznicze

• codziennie: sauna (fi ńska z  panelami sol-

nymi lub Infrared - niskotemperaturowa 

z  promieniami podczerwonymi), jacuzzi 

z łaźnią parową

• korzystanie z tenisa stołowego, sali fi tness

• turniej bowlingowy (0,5 godz. / os.)

• wycieczka (w zależności od pory roku: rejs 

jachtem lub zwiedzanie Centrum Ekume-

nicznego i Ogrodu Biblijnego)

• 25% rabatu na zabiegi wellness

• 25% rabatu na desery w  kawiarni „Rajski 

Ogród”

• bezprzewodowy Internet na terenie hotelu

• parking, ubezpieczenie NNW

1.06-30.06 3 358 1 660 zł/os.

1.09-30.09

1.10-26.12 2 295 1 500 zł/os.

Tel.: +48 13 461 80 31  |  www.hotelsolina.eu  |  E-mail: recepcja@hotelsolina.eu
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OFERTY STANDARDOWE

8-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 7 noclegów w pokoju 2-os.

• 7  pysznych śniadań

• 7 obiadokolacji z nutą kuchni regionalnej

• codziennie relaks w Centrum SPA: jacuzzi 

z  łaźnią parową, sauna fi ńska z  panelami 

solnymi i  Infrared, sala fitness, basen 

z przeciwprądem i hydromasażem wodno-

-powietrznym (m-ce V-X)

• rodzinny turniej bowlingowy (1 godz.)

• plac zabaw dla dzieci

• 20% rabatu na zabiegi wellness

• 20% rabatu na desery w  kawiarni „Rajski 

Ogród”

• bezprzewodowy Internet na terenie hotelu

• parking, ubezpieczenie NNW

01.10-31.05 1 295 595 zł/os.

01.06-30.09 1 505 805 zł/os.

5-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 4 noclegi w pokoju 2-os.

• 4 pyszne śniadania

• 4 obiadokolacje z nutą kuchni regionalnej

• codziennie relaks w Centrum SPA: jacuzzi 

z  łaźnią parową, sauna fi ńska z  panelami 

solnymi i  Infrared, sala fitness, basen 

z przeciwprądem i hydromasażem wodno-

-powietrznym (m-ce V-X)

• rodzinny turniej bowlingowy (1 godz.)

• plac zabaw dla dzieci

• 20% rabatu na zabiegi wellness

• 20% rabatu na desery w  kawiarni „Rajski 

Ogród”

• bezprzewodowy Internet na terenie hotelu

• parking, ubezpieczenie NNW

01.10-31.05 420 340 zł/os.

01.06-30.09 860 480 zł/os.

Sprawdź ofertę zdrowotną - str. 30
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12 Niewyczerpane źródło energii…

Odpocznij wśród lasów. Uprawiaj sporty wodne na malowniczo położonym akwenie. Poznaj uroki wędkarstwa. 

Zrelaksuj się w  ustronnym zakątku z  dala od zgiełku dnia codziennego. Hotel Wodnik zachęca do odpoczynku 

i wewnętrznego wyciszenia.

Atrakcje dla Gości

Na terenie kompleksu nie brak atrakcji za-

równo dla wielbicieli sportów wodnych, jak 

i zwolenników sportów dru żynowych. Także 

zorganizowane grupy biznesowe spędzą 

czas pełen wrażeń podczas indywidualnie 

opracowanych programów integracyjnych czy 

imprez tematycznych. Warto także odwiedzić 

pełnowymiarowy, kryty basen ze zjeżdżalnią 

i licznymi atrakcjami dla dzieci.

Warto odwiedzić w okolicy

Okolice zalewu Słok to raj nie tylko dla węd-

karzy i że glarzy. Chociaż hotel położony jest 

w centrum Polski, także narciarze znajdą tu 

coś dla siebie – nieopodal leży bowiem Góra 

Ka mieńsk z  dośnieżanym 760 m stokiem. 

Warto też zobaczyć niesamowity krajobraz 

Kopalni i Elektrowni Bełchatów.

Noclegi

Hotel Wodnik to doskonale wypo sażony 

obiekt gotowy do przyjęcia nawet 350 osób. 

195 przytulnych pokoi o  różnej wielkości 

i  wysokim standardzie, to idealna baza 

noclegowa zarówno dla rodzin jak i klientów 

biznesowych. 

Dysponujemy pokojami 1- i  2-osobowymi, 

oraz apartamentami, w  których odprężycie 

się po dniu wypełnionym ciężką pracą czy 

aktywnym wypoczynkiem.

Lokalizacja

Hotel położony jest w samym centrum Polski, 

nieopodal Beł   chatowa. 

Wyróżnia go urokliwe 

otoczenie i idealny do-

jazd – tylko 10 minut 

od trasy War sza wa-

Ka to wice i War  szawa-

Wrocław. 

Hotel Wodnik należy do sieci Elbest Hotels
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OFERTY STANDARDOWE

15-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 14 noclegów w pokoju 2-os.

• na powitanie w  pokoju ciastka własnego 

wypieku

• 14 śniadań

• 14 obiadokolacji1

• ognisko z kiełbaskami

• pokój zabaw i bajek dla dzieci

• ceremonia zapachowa w saunie

• nielimitowane korzystanie z basenu ze 100 

metrową zjeżdżalnią, biczami wodnymi, 

jacuzzi, atrakcjami wodnymi dla dzieci

• 3 godziny korzystania z kortów tenisowych 

(tylko w sezonie letnim)

• siłownia, stół do tenisa stołowego, stół 

bilardowy

• 4 godziny pobytu w  Centrum SPA (sauna 

solna, sauna parowa, jacuzzi, studio wypo-

czynkowe)

• możliwość korzystania z boiska do siatkówki 

plażowej w sezonie letnim

• bezpłatny parking

• bezpłatny Internet (WiFi lub stałe łącze)

01.09-30.06 3 148 1 490 zł/os.
z wyłączeniem okresu Świąt Bożego 

Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku

01.07-31.08 2 658 1 330 zł/os.
+ weekendy sob.-nd.-pn.

8-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 7 noclegów w pokoju 2-os.

• na powitanie w  pokoju ciastka własnego 

wypieku

• 7 śniadań

• 7 obiadokolacji1

• ognisko z kiełbaskami

• pokój zabaw i bajek dla dzieci

• ceremonia zapachowa w saunie

• nielimitowane korzystanie z basenu ze 100 

metrową zjeżdżalnią, biczami wodnymi, 

jacuzzi, atrakcjami wodnymi dla dzieci

• 2 godziny korzystania z kortów tenisowych

• 2 godziny pobytu w  Centrum SPA (sauna 

solna, sauna parowa, jacuzzi, studio wypo-

czynkowe)

• siłownia, stół do tenisa stołowego, stół 

bilardowy

• możliwość korzystania z boiska do siatkówki 

plażowej w sezonie letnim

• bezpłatny parking

• bezpłatny Internet (WiFi lub stałe łącze)

01.09-30.06 1 613 790 zł/os.
z wyłączeniem okresu Świąt Bożego 

Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku

01.07-31.08 1 368 720 zł/os.
+ weekendy sob.-nd.-pn.

5-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 4 noclegi w pokoju 2-os.

• na powitanie w  pokoju ciastka własnego 

wypieku

• 4 śniadania

• 4 obiadokolacje1

• pokój zabaw i bajek dla dzieci

• ceremonia zapachowa w saunie

• nielimitowane korzystanie z basenu ze 100 

metrową zjeżdżalnią, biczami wodnymi, 

jacuzzi, atrakcjami wodnymi dla dzieci

• 1 godzina korzystania z kortów tenisowych 

(tylko w sezonie letnim)

• 1 godzina pobytu w  Centrum SPA (sauna 

solna, sauna parowa, jacuzzi, studio wypo-

czynkowe)

• siłownia, stół do tenisa, stół bilardowy

• możliwość korzystania z boiska do siatkówki 

plażowej w sezonie letnim

• bezpłatny parking

• bezpłatny Internet (WiFi lub stałe łącze)

01.09-30.06 928 510 zł/os.
z wyłączeniem okresu Świąt Bożego 

Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku

01.07-31.08 788 460 zł/os.
+ weekendy sob.-nd.-pn.

3-dniowy weekendowy pobyt 

wypoczynkowy

• 2 noclegi w pokoju 2-os.

• na powitanie w  pokoju ciastka własnego 

wypieku

• 2 śniadania

• 2 obiadokolacje1

• pokój zabaw i bajek dla dzieci

• ceremonia zapachowa w saunie

• nielimitowane korzystanie z basenu ze 100 

metrową zjeżdżalnią, biczami wodnymi, 

jacuzzi, atrakcjami wodnymi dla dzieci

• 1 godzina korzystania z kortów tenisowych 

(tylko w sezonie letnim)

• 1 godzina pobytu w  Centrum SPA (sauna 

solna, sauna parowa, jacuzzi, studio wypo-

czynkowe)

• siłownia, stół do tenisa, stół bilardowy

• możliwość korzystania z boiska do siatkówki 

plażowej w sezonie letnim

• bezpłatny parking

• bezpłatny Internet (WiFi lub stałe łącze),

Weekendy 438 280 zł/os.
sob.-nd.-pn. (z  wyłączeniem okresu Świąt 

Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku)

Nocleg ze śniadaniem

• nocleg w pokoju 2-os.

• śniadanie

• nielimitowane korzystanie z basenu ze 100 

metrową zjeżdżalnią, biczami wodnymi, 

jacuzzi, atrakcjami wodnymi dla dzieci

• siłownia, stół do tenisa, stół bilardowy

• 20% rabatu na usługi rekreacyjne

• bezpłatny parking

• bezpłatny internet (WiFi lub stałe łącze)

01.09-30.06 160 115 zł/os.
z wyłączeniem okresu Świąt Bożego 

Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku

01.07-31.08 125 100 zł/os.
+ weekendy sob.-nd.-pn.

OFERTY SPECJALNE

Aktywny weekend dla dwojga

• 2 noclegi w pokoju 2-os.

• na powitanie w  pokoju ciastka własnego 

wypieku

• 2 śniadania

• 1 uroczysta kolacja, serwowana z butelką 

wina

• 1 obiadokolacja1

• nielimitowane korzystanie z basenu ze 100 

metrową zjeżdżalnią, biczami wodnymi, 

jacuzzi, atrakcjami wodnymi dla dzieci

• 2 godziny korzystania z kortów tenisowych 

(tylko w sezonie letnim)

• 2 godziny pobytu w  Centrum SPA (sauna 

solna, sauna parowa, jacuzzi, studio wypo-

czynkowe)

• 1 masaż relaksacyjny

• 1 masaż gorącymi kamieniami

• ceremonia zapachowa w saunie

• siłownia, stół do tenisa, stół bilardowy

• możliwość korzystania z boiska do siatkówki 

plażowej w sezonie letnim

• bezpłatny parking

• bezpłatny Internet (WiFi lub stałe łącze),

Weekendy 773 560 zł/os.
sob.-nd.-pn. (z  wyłączeniem okresu Świąt 

Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku)

Weekend na nartach

• 2 noclegi w pokoju 2-os.

• na powitanie w  pokoju ciastka własnego 

wypieku

• 1 karnet narciarski całodzienny

• 2 śniadania

• 2 obiadokolacje1

• nielimitowane korzystanie z basenu ze 100 

metrową zjeżdżalnią, biczami wodnymi, 

jacuzzi, atrakcjami wodnymi dla dzieci

• 1 godzina pobytu w  Centrum SPA (sauna 

solna, sauna parowa, jacuzzi, studio wypo-

czynkowe)

• siłownia, stół do tenisa, stół bilardowy

• bezpłatny parking

• bezpłatny Internet (WiFi lub stałe łącze)

20.12-31.03 483 385 zł/os.
sob.,nd.pn. (z  wyłączeniem okresu Świąt 

Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku)

Tel.: +48 44 735 11 52  |  www.hotel-wodnik.com.pl  |  E-mail: recepcja@hotel-wodnik.com.pl

1 obiadokolacja serwowana lub w formie bufetu – opcja uzależniona od liczby osób.
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4 a44 4444 partammmmenttyy

Położony na skrzyżowaniu największych tras, w samym centrum kraju, Hotel Sport to idealne miejsce na przerwę 

w  podróży i  rodzinny weekend. Doskonałe zaplecze rekreacyjne, sportowe oraz okoliczne atrakcje zapewniają 

wypoczynek przez cały rok.

wyposażony jest w łazienkę z prysz ni cem lub 

wanną, telefon, TV, minibar oraz dostęp do 

bez  przewo dowego i nieodpłatnego Internetu, 

a  apartamenty dodatkowo w  klimatyzację. 

Do dyspo zycji Gości od da nych jest także 

60 miejsc na parkingu 

strzeżonym.

Lokalizacja

Hotel znajduje się 

w  Bełchatowie, przy 

drodze krajowej nr 8 

War szawa-Wrocław 

w pobliżu drogi krajowej Warszawa-Katowice. 

Położenie w centrum kraju stanowi idealną 

lokalizację dla podróżujących po Pol sce.

• Ośrodek Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk 

– zimą kompleks narciarski, latem centrum 

aktyw nego wypoczynku (tor saneczkowy, 

kartingowy, ścianka wspi nacz kowa)

• Ośrodek Wawrzkowizna z  kąpieliskiem 

i piaszczystą pla żą, stadniną koni, parkiem 

linowym, kortami teni so wymi

• Widowiskowe wyrobisko Kopalni Węgla 

Brunat nego Bełchatów oraz majestatyczna 

Elektrownia Bełchatów

• Stadion piłkarski PGE GKS Bełchatów

• Hala Energia, w której swoje mecze rozgry-

wa PGE SKRA Bełchatów 7- krotny Mistrz 

Polski w Siatkówce Mężczyzn

Noclegi

Dla Gości przygotowane jest 100 miejsc 

noclegowych w 52 pokojach, z których każdy 

Atrakcje dla Gości

Hotel Sport to miejsce, którego atmosfera 

sprzyja  relaksowi: pływalnia, kręgielnia, stół 

bilardowy, siłownia, kryte boiska sportowe (do 

piłki koszy ko wej, siatkowej, ręcznej, nożnej 

oraz badmintona). W luksusowym Centrum 

SPA oferujemy kompleks saun, łaźnię 

parową, ścieżkę Kneippa, gabinet relaksu, 

solarium oraz szereg usług pielęgnacyjnych 

z zastosowaniem ekskluzywnych  kosmety-

ków. Specjalistyczne masaże relaksacyjne 

gwarantują rozluźnienie, wypoczynek i  po-

zytywne nastawienie do życia.

Warto odwiedzić w okolicy

W okolicy Bełchatowa i w samym mieście nie 

brak miejsc, gdzie w ciekawy sposób można 

spędzić czas.

Hotel Sport należy do sieci Elbest Hotels

W centrum uwagi…14

97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 63

N 51° 21’ 51”  E 19°23’ 1”
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OFERTY STANDARDOWE

15-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 14 noclegów w pokoju 2-os.

• 14 śniadań w hotelowej restauracji

• 14 obiadokolacji w hotelowej restauracji

• Welcome Drink w kręgielni

• 7 godz. gry w kręgle

• możliwość korzystania z  basenu1 i  stołu 

bilardowego

• możliwość korzystania z sauny fińskiej 

i łaźni parowej 

• 20% rabatu na zabiegi i rytuały w naszym 

Cenrum SPA

• bezprzewodowy Internet, parking strzeżony

01.07-31.08 3 512 1 440 zł/os.

01.09-30.06 3 512 1 595 zł/os.

8-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 7 noclegów w pokoju 2-os.

• 7 śniadań w hotelowej restauracji

• 7 obiadokolacji w hotelowej restauracji

• Welcome Drink w kręgielni

• 3 godz. gry w kręgle

• możliwość korzystania z  basenu1 i  stołu 

bilardowego

• możliwość korzystania z sauny fińskiej 

i łaźni parowej

• 20% rabatu na zabiegi i rytuały w naszym 

Cenrum SPA

• bezprzewodowy Internet, parking strzeżony

01.07-31.08 1 747 755 zł/os.

01.09-30.06 1 747 795 zł/os.

5-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 4 noclegi w pokoju 2-os.

• 4 śniadania w hotelowej restauracji

• 4 obiadokolacje w hotelowej restauracji

• Welcome Drink w kręgielni

• 2 godz. gry w kręgle

• możliwość korzystania z  basenu1 i  stołu 

bilardowego

• możliwość korzystania z sauny fińskiej 

i łaźni parowej 

• 20% rabatu na zabiegi i rytuały w naszym 

Cenrum SPA

• bezprzewodowy Internet, parking strzeżony

01.07-31.08 1 012 495 zł/os.

01.09-30.06 1 012 510 zł/os.

3-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 2 noclegi w pokoju 2-os.

• 2 śniadania w hotelowej restauracji

• 2 obiadokolacje w hotelowej restauracji

• Welcome Drink w kręgielni

• możliwość korzystania z  basenu1 i  stołu 

bilardowego

• możliwość korzystania z sauny fińskiej 

i łaźni parowej 

• 20% rabatu na zabiegi i rytuały w naszym 

Cenrum SPA

• 1 godz. gry w kręgle

• bezprzewodowy Internet, parking strzeżony

weekendy 512 305 zł/os.

Nocleg ze śniadaniem

• nocleg w wybranym pokoju

• śniadanie w hotelowej restauracji

• możliwość korzystania z  basenu1 i  stołu 

bilardowego

• możliwość korzystania z sauny fińskiej 

i łaźni parowej

• bezprzewodowy Internet, parking strzeżony

cena za os. w pokoju jednoosobowym

cały rok 290 160 zł/os.

cena za os. w pokoju dwuosobowym

cały rok 165 99 zł/os.

OFERTA SPECJALNA

Pakiet SPA dla dwojga

• nocleg w pokoju dwuosobowym

• śniadanie w hotelowej restauracji

• obiadokolacja w hotelowej restauracji

• 2 godzinny wstęp do kompleksu saun: sauna 

solna, sauna fi ńska, biosauna, łaźnia parowa, 

ścieżka Kneippa

• masaż klasyczny całego ciała

• 20% rabatu na zabiegi i rytuały w naszym 

Centrum SPA

• możliwość korzystania z  basenu1 i  stołu 

bilardowego

• bezprzewodowy Internet, parking strzeżony

cały rok 425 269 zł/os.



B
o

g
a

ty
n

ia

13 pokoi 1-osobowych i 40 pokoi 2-osobowych Standard

3 pokoje Lux, składające się z salonu orazz sysyypialni

2 pokoje przystosowane dla potrzeb osóbb nin epeepeepeepełnołnołnołnosprssprawnawnychyc

Położony na pograniczu polsko-czesko-niemieckim Hotel Rychło to idealna lokalizacja na spotkania i odprężający 

wypoczynek. Doskonałe miejsce na kontakty interpersonalne i przyjaźnie międzynarodowe. Czeka Cię tutaj możliwość 

aktywnego wypoczynku w Karkonoszach i Górach Izerskich. Na styku kultur odnajdziesz spokój i natchnienie. W 

odległości 10 kilometrów od hotelu, w Czechach, zobaczysz wyjątkowy Zamek Frydlant.

• Kowary z zimowymi zjazdami na „Saniach 

Rogatych”

• Elektrownia i Kopalnia Turów

• Góry Żytawskie (szczególnie polecamy 

przejazd wąskotorową koleją parową trasą 

Zittau – Jons dorf – Oybin)

• Trasy rowerowe po okolicznych zakątkach 

Regionu Trzech Państw

• Po drugiej stronie granicy m.in. Liberec 

(oddalony jedynie o 25 km) z kompleksem 

rozrywkowym „Centrum Babilon” (aqu-

apark, lunapark, restauracje, kręgielnia) 

oraz 11 trasami zjazdowymi (Jested) oraz 

Frydlant z malowniczym zamkiem, a nieco 

dalej także Praga, Drezno, Szwajcaria Sak-

sońska i Berlin.

Noclegi

Hotel przyjąć może jednocześnie 114 Gości, 

na których cze ka 58 komfortowych pokoi.

Lokalizacja

Hotel  znajduje  s ię 

w Bogatyni, u stóp Gór 

Izerskich, przy malow-

niczych szlakach pie-

szych i  rowerowych. 

Doskonała lokalizacja 

– tuż przy czeskiej i nie-

mieckiej granicy, jedynie 37 km od autostrady 

A4 – czyni z hotelu idealną bazę wy padową.

Atrakcje dla Gości

W takim miejscu nie sposób się nudzić. Dla 

Gości sprag nionych relaksu przygotowana 

jest odprężająca sauna, dla tych zaś, któ-

rzy zawsze chcą być w  formie – hotelowa 

siłownia.

Warto odwiedzić w okolicy

Idealna lokalizacja sprawia, że Goście hotelu 

mogą w pełni skorzystać z licznych atrakcji 

Karkonoszy i Gór Izerskich. W okolicy znajdują 

się m.in.:

• Kolej gondolowa i trasy narciarskie w po-

bliskim Świe radowie Zdroju, Szklarskiej 

Porębie i Karpaczu

Hotel Rychło należy do sieci Elbest Hotels

Chwile bez granic…16

59-920 Bogatynia, ul. Pocztowa 15

N 50° 54’ 29.23”  E 14° 58’ 7.32”
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OFERTY STANDARDOWE

15-dniowy pobyt 

wypoczynkowy

• 14 noclegów w pokoju 2-os.

• 14 śniadań w formie bufetu w Restauracji 

„Cafe eR”

• na powitanie lampka wina musującego1

• 14 obiadokolacji

• parking

• dostęp do bezprzewodowego Internetu

• sauna, fi tness

cały rok 2 528 1 350 zł/os.

8-dniowy pobyt 

wypoczynkowy

• 7 noclegów w pokoju 2-os.

• 7 śniadań w formie bufetu w Restauracji 

„Cafe eR”

• na powitanie lampka wina musującego1

• 7 obiadokolacji

• parking

• dostęp do bezprzewodowego Internetu

• sauna, fi tness

cały rok 1 268 695 zł/os.

5-dniowy pobyt 

wypoczynkowy

• 4 noclegi w pokoju 2-os

• 4 śniadania w formie bufetu w Restauracji 

„Cafe eR”

• na powitanie lampka wina musującego1

• 4 obiadokolacje

• parking

• dostęp do bezprzewodowego Internetu

• sauna, fi tness

cały rok 728 495 zł/os.

3-dniowy weekendowy pobyt 

wypoczynkowy

• 2 noclegi w pokoju 2-os.

• 2 śniadania w formie bufetu w Restauracji 

„Cafe eR”

• 2 obiadokolacje

• na powitanie lampka wina musującego1

• parking

• dostęp do bezprzewodowego Internetu

• sauna, fi tness

cały rok 338 255 zł/os.

Nocleg ze śniadaniem

• nocleg w pokoju 2-os.

• śniadanie w  formie bufetu w  Restauracji 

„Cafe eR”

• parking

• dostęp do bezprzewodowego Internetu

cały rok 140 112 zł/os.

Tel.: +48 75 773 20 72 do 74  |  www.rychlo.pl  |  E-mail: recepcja@rychlo.pl
17

www.elbesthotels.pl

1 tylko w pakiecie dla osoby dorosłej
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W Iwoniczu-Zdroju, jednym z najstarszych polskich uzdrowisk, odnajdziecie spokój i chwile wytchnienia. Malowniczo 

położony Park Zdrojowy, liczne pijalnie wód i podkarpackie krajobrazy pomogą odpocząć po wytężonej pracy i spełnić 

marzenia o  idealnym urlopie. Doskonale przygotowane studio konferencyjne, to okazja do organizacji szkolenia 

lub eventu w jednym z najpiękniejszych zakątków kraju.

w XV wieku wśród łagodnych wzgórz Beskidu 

Niskiego. Znajdziecie nas na obrzeżach miej-

scowego Parku Zdrojowego w  sąsiedztwie 

peł ne go uro ku Centrum Uzdrowiskowego.

nopnickiej, zaś pasjonaci historii – do Pałacu 

w Dukli. Przede wszystkim jednak nie można 

nie wybrać się na jeden z licznych szlaków, 

poprowa dzonych wśród nieskażonej przyrody. 

Noclegi

Do dyspozycji Gości oddane jest 17 pokoi i 6 

apartamentów – wszystkie klimatyzowane 

i  wy posażone w  TV. W  pokojach – panele 

jacuzzi do masażu, niektóre pokoje z balko-

nami. W apartamentach minibary, leżanki do 

masażu, wanny jacuzzi.

Lokalizacja

Hotel Energetyk znajduje się w  położonym 

15 km od Krosna Iwoniczu-Zdroju, założonym 

Atrakcje dla Gości

Bezpośrednie sąsiedztwo lasu oraz uro kliwy 

ogródek hotelowy pozwolą odzyskać har-

monię ciała i ducha. Szeroki wybór trunków 

w hote lo wym drink barze.

Warto odwiedzić w okolicy

Malowniczy Iwonicz-Zdrój pełen jest atrak-

cyjnych turys tycznie punktów. Z pewnością 

warto odwiedzić Dom Zdrojo wy, dawną Rezy-

dencję Załuskich czy zabytkową Pijalnię Wód. 

Leżące nieopodal Krosno przyciąga śladami 

bogatej histo rii, zabytkami starego miasta 

oraz eksponatami Muzeum Rze miosła. 

Wielbiciele lite ratury z  pewnością powinni 

zawitać do żarnowieckiego Muzeum Marii Ko-

Odetchnij wreszcie…18

38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Piwarskiego 26

N 49° 33’ 55.45”  E 21° 47’ 50.53”

Hotel Energetyk należy do sieci Elbest Hotels
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Tel.: +48 13 435 03 11  |  www.hotelenergetyk.eu  |  E-mail: recepcja@hotelenergetyk.eu
19

OFERTY STANDARDOWE

8-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 7 noclegów w klimatyzowanym pokoju 2-os.

• 7 urozmaiconych śniadań

• 7 obiadokolacji w hotelowej restauracji 

w tym 1 kolacja grillowa

• wycieczka piesza z przewodnikiem ukazują-

ca nieznane uroki Iwonicza-Zdroju

• parking, bezprzewodowy Internet

cały rok1 1 131,50  560 zł/os.

5-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 4 noclegi w klimatyzowanym pokoju 2-os.

• 4 urozmaicone śniadania

• 4 obiadokolacje w  hotelowej restauracji 

w tym 1 kolacja grillowa

• wycieczka piesza z przewodnikiem ukazują-

ca nieznane uroki Iwonicza-Zdroju

• parking, bezprzewodowy Internet

cały rok1 653  320 zł/os.

3-dniowy pobyt weekendowy 

• 2 noclegi w klimatyzowanym pokoju 2-os.

• 2 śniadania

• 2 obiadokolacje

• parking, bezprzewodowy Internet

cały rok1 319  160 zł/os.

Nocleg ze śniadaniem

• nocleg w klimatyzowanym pokoju 2-os.

• śniadanie w formie bufetu

• parking, bezprzewodowy Internet

cały rok1 99,50  65 zł/os.

OFERTY SPECJALNE

Prezent dla Ukochanej Osoby 

(rocznice, urodziny, zaręczyny itp.)

Pakiet A (1 doba)

• nocleg w apartamencie

• romantyczna kolacja przy świecach z  bu-

telką wina

• śniadanie w formie bufetu lub serwowane 

do pokoju

• seans w saunie dla dwojga

• parking, bezprzewodowy Internet

cały rok1 520 300 zł/os.

Pakiet B (2 doby)

• 2 noclegi w apartamencie

• romantyczna kolacja przy świecach z  bu-

telką wina

• 1 obiadokolacja

• 2 śniadania w formie bufetu lub serwowane 

do pokoju

• seans w saunie dla dwojga

• parking, bezprzewodowy Internet

cały rok1 820 500 zł/os.

1z wyłączeniem okresu 27.12 - 03.01
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Wyjątkowy ośrodek w uroczym zakątku Dolnego Śląska. Doskonałe położenie wśród karkonoskich lasów. Sąsiedztwo 

pięknego Zalewu Złotnickiego. To tylko namiastka atrakcji pobytu w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Złoty Sen. 

Sąsiedztwo natury w okolicy Ośrodka i relaks w Centrum SPA tworzą wspaniałe warunki wypoczynku, a otaczająca 

cisza pomoże każdemu znaleźć spokój i wytchnienie.

Noclegi

Do dyspozycji Gości oddane są komfortowe 

pokoje i  przytulne domki wyposażone w 

telefon, telewizor, radio, lodówkę, w których 

łącznie znajdują się 102 miejsca noclegowe. 

Lokalizacja

Ośrodek znajduje się 

wśród karkonoskich 

lasów, nad brze giem 

Zalewu Złotnickiego, 

w sąsiedztwie Gór Izerskich 

i dzięki pobliskiej granicy – urokliwych 

czeskich i niemieckich miasteczek.

• XIII-wieczny zamek książęcy Czocha znaj-

dujący się tuż obok ośrodka

• Ruiny zamku piastowskiego Rajsko z XIII w. 

na prawym brze gu Kwisy, pomiędzy Jezio-

rami Złotnickim i Leśniańskim. Doj dziemy 

tam szlakiem turystycznym, prowadzącym 

wzdłuż brzegu jeziora 

• Ruiny zamku piastowskiego Gryf z XIII w. – 

w czasach swej świetności Gryf należał do 

grupy najokazalszych założeń obronnych 

na Dolnym Śląsku 

• Ruiny XIV-wiecznego zamku książęcego 

w Świeciu – tuż przy drodze łączącej Leśną 

ze Świeradowem. 

Atrakcje dla Gości

Liczne atrakcje na terenie ośrodka sprawią, 

że o nudzie nie może być tutaj mowy: Zalew 

Złotnicki – idealny dla wędkarzy i amatorów 

sportów wodnych, zabytkowa baszta do or-

ganizacji tradycyjnych biesiad, nordic walking, 

odnowa biologiczna, Centrum SPA, kręgielnia, 

bilard, dart.

Warto odwiedzić w okolicy

Malownicze tereny historycznego Okręgu 

Kwisy i Złotnik Lu bańskich pełne są urokli-

wych zakątków.

Złoty Sen należy do sieci Elbest Hotels

Miejsce wyśnione…20

59-820 Leśna, Złotniki Lubańskie

N 51° 1’ 9.19”  E 15° 19’ 55.49”
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01.04-31.10 90 75 zł/os.

02.01-31.03 70 65 zł/os.

01.11-20.12

OFERTY SPECJALNE

Błyskawiczna bioodnowa

• 2 noclegi w pokoju 2-os. lub domku

• 2 śniadania w formie bufetu

• 2 obiadokolacje 

• lampka wina na powitanie2

• zabiegi w Centrum SPA w tym:

 ► zabieg odmładzający i wybielający dłonie2

 ► drenaż limfatyczny2

 ► zabieg na twarz – liposomowy zabieg 

nawilżająco-odżywczy2

 ► zabieg na ciało – kapsuła spa derma-life2

 ► częściowy peeling ciała (czekoladowy lub 

owocowy)2

 ► hydrojet – masaż ciała na łóżku wodnym2

 ► body detox – oczyszczanie organizmu2

 ► herbatka „sekret piękna”2

• 20% rabat na zabiegi w Centrum SPA

• bezprzewodowy Internet

• możliwość korzystania z  tenisa stołowego 

i z salki fi tness

• parking, bezprzewodowy Internet

01.04-31.10 620 495 zł/os.

02.01-31.03 580 435 zł/os.

01.11-20.12

Aktywny wypoczynek 

• 2 noclegi w pokoju 2-os. lub domku

• 2 śniadania

• 2 obiadokolacje

• 1 godz. wycieczka nordic walking malow-

niczymi trasami naszego regionu, a po 

spacerze sałatka witaminowa w kawiarni

• 4 godz. korzystania z rowerów górskich2

• Zabiegi w Centrum SPA w tym:

 ► 1 masaż bańką chińską2

 ► 1 drenaż limfatyczny2

 ► 1 zabieg wygładzający i  zmiękczający 

stopy2

 ► 1 kąpiel aromatyczna lub solankowa2

 ► 1 seans w saunie lub Kabinie Infrared2

 ► 1 seans w Grocie Solnej

 ► 1 herbatka „Źródło energii” lub czekolada

• 20% rabat na zabiegi w Centrum SPA

• możliwość korzystania ze stołu do tenisa 

stołowego i salki fi tness

• parking, bezprzewodowy Internet

01.04-31.10 520 425 zł/os.

02.01-31.03 480 385 zł/os. 

01.11-20.12

1 usługi dostępne w okresie letnim
2 usługi dostępne dla osób dorosłych

OFERTY STANDARDOWE

15-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 14 noclegów w pokoju 2-os. lub domku

• 14 śniadań w formie bufetu

• 1 pakiet powitalny do realizacji w  barze 

kręgielni lub kawiarni

• 14 obiadokolacji z akcentem kuchni staro-

polskiej

• 10 seansów w grocie solnej

• 2 wycieczki z instruktorem nordic walking2

• 1 karnet rekreacyjny do wyboru (1 godz. 

sprzętu wodnego1, 2 lub 4 godz. rowery gór-

skie1, 2 lub 10 żetonów na gry; bilard, lotki)

• relaks w Centrum SPA: karnet (kapsuła 

Derma Life, masaż klasyczny częściowy 

ciała, zabieg na dłonie odmładzająco-wy-

bielający)2

• 20% rabat na zabiegi w Centrum SPA

• możliwość korzystania z salki fi tness

• seanse bajkowe na życzenie i kącik plastycz-

ny dla dzieci

• parking, bezprzewodowy Internet

01.04-31.10 2 230 1 390 zł/os.

02.01-31.03 1 950 1 210 zł/os.

01.11-20.12

8-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 7 noclegów w pokoju 2-os. lub domku 

• 7 śniadań w formie bufetu

• 7 obiadokolacji z  akcentem kuchni staro-

polskiej

• 1 pakiet powitalny do realizacji w  barze 

kręgielni lub kawiarni

• 1 karnet rekreacyjny do wyboru (1 godz. 

sprzętu wodnego1, 2 lub 4 godz. rowery gór-

skie1, 2 lub 10 żetonów na gry; bilard, lotki)

• relaks w Centrum SPA: karnet (kapsuła Der-

ma Life, drenaż limfatyczny, masaż suchy w 

połączeniu z lampami na podczerwień, za-

bieg na dłonie odmładzająco-wybielający)2

• 3 seanse relaksacyjne w grocie solnej

• seanse bajkowe na życzenie i kącik plastycz-

ny dla dzieci

• 20% rabat na zabiegi w SPA

• możliwość korzystania z salki fi tness

• parking, bezprzewodowy Internet

01.04-31.10 1 105 740 zł/os.

02.01-31.03 965 630 zł/os. 

01.11-20.12

5-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 4 noclegi w pokoju 2-os. lub domku

• 4 śniadania w formie bufetu

• 4 obiadokolacje

• 2 seanse w grocie solnej

• 1 rozgrywki grupowe w kręgielni

• 1 karnet rekreacyjny do wyboru (1 godz. 

sprzętu wodnego1, 2 lub 4 godz. rowery gór-

skie1, 2 lub 10 żetonów na gry; bilard, lotki)

• relaks w Centrum SPA: karnet (masaż suchy 

w połączeniu z lampami na podczerwień, za-

bieg na dłonie odmładzająco-wybielający)2

• seanse bajkowe na życzenie i kącik plastycz-

ny dla dzieci

• 20% rabat na zabiegi w Centrum SPA

• możliwość korzystania z salki fi tness

• parking, bezprzewodowy Internet

01.04-31.10 720 505 zł/os.

02.01-31.03 640 450 zł/os.

01.11-20.12

3-dniowy weekendowy pobyt 

wypoczynkowy

• 2 noclegi w pokoju 2-os. lub domku

• 2 śniadania w formie bufetu

• 2 obiadokolacje

• 1 zabieg na ciało – masaż mechaniczny 

HydroJet2

• 1 seans w saunie lub kabinie Infrared

• nielimitowany dostęp do groty solnej

• 20% rabat na zabiegi w Centrum SPA

• możliwość korzystania z salki fi tness

• parking, bezprzewodowy Internet

01.04-31.10 360 285 zł/os.

02.01-31.03 320 240 zł/os.

01.11-20.12

Nocleg ze śniadaniem

• nocleg w pokoju 2-os. lub domku 

• śniadanie w formie bufetu

• 20% rabat na zabiegi w SPA

• możliwość korzystania z salki fi tness

• bezprzewodowy Internet, parking

Tel.: +48 75 721 13 92  |  www.zloty-sen.pl  |  E-mail: recepcja@zloty-sen.pl
21

www.elbesthotels.pl
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4 apartamenty

Położony w centrum malowniczego Roztocza Krasnobród to doskonałe miejsce do spędzenia rodzinnego urlopu, czy 

weekendowego wypadu za miasto. Skryty wśród lasów oferuje wiele atrakcji turystycznych i zabytków. Zaplecze 

ośrodka to doskonałe miejsce dla zwolenników aktywnego spędzania czasu, jak i osób poszukujących wytchnienia. 

W połowie drogi z Lublina do Lwowa znajdziesz spokój i miejsca do owocnego i pełnego wrażeń wypoczynku.

i na każdą kieszeń. Polecamy: apar tamenty, 

pokoje 1-, 2-, 3- i 4-oso bo we z TV-SAT, te-

lefonem, łazienką i dostępem do Internetu.

Lokalizacja

Krasnobród to urocze 

miasteczko poło żone 

zaledwie 27 km od 

miasta Zamość – Per-

ły Renesansu, 100 km 

od Lublina i 100 km od 

Lwowa.

leczeniu górnych dróg oddechowych. W oko-

licy warto zobaczyć zabytkowy kościół, ka-

pliczkę na wodzie, kapliczkę św. Rocha, XVI w. 

Pałac Leszczyńskich. Krasnobród i Roztocze 

otwierają przed przybywającymi tu osobami 

wachlarz różnorodnych atrakcji. Latem cze-

kają trasy pieszych i rowerowych wycieczek 

oraz zalew w  Krasnobrodzie, gdzie moż na 

wędkować i  uprawiać sporty wodne. Lasy 

pełne są grzybów i ja gód. Zimą to znakomite 

miejsce dla narciarzy. Na Chełmowej Górze 

czynny jest wyciąg, a stok jest dośnieżany. 

Noclegi

W bazie 130 miejsc noclegowych znajdzie się 

pokój od po wiadający każdym wymaganiom 

Atrakcje dla Gości

Krasnobród specjalizuje się w  organizacji 

„białych” i  „zielonych” kuligów, spływów 

kajakowych, biegów na orien ta   cję, jazd samo-

chodami terenowymi i quadami. Zaprasza na 

paintball, zorbing oraz wy cie czki do Lwowa, 

Zamościa i po Roztoczu bogatym w za bytki 

i oso bliwości przyrody. Goście mają do dys-

pozycji: boiska sportowe, kort tenisowy, dwa 

odkryte baseny, saunę, bilard, miejsce do 

grillowania i organizowania ognisk, parking.

Warto odwiedzić w okolicy

Wypoczywając w Krasnobrodzie, wypoczywa-

cie jedno cześ nie w Uzdro wisku Krasnobród 

– miejscowości o mikroklimacie sprzyjającym 

Krasnobród należy do sieci Elbest Hotels

Roztoczańska sielanka…22

22-440 Krasnobród , ul. Kościuszki 73

N 50° 32’ 8.41” E 23° 12’ 23.53”
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Tel.: +48 84 660 70 50  |  www.krasnobrod.biz.pl  |  E-mail: recepcja@krasnobrod.biz.pl
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www.elbesthotels.pl

OFERTY SPECJALNE

WEEKEND RODZINNY

• 2 noclegi w  komfortowym pokoju (Apar-

tament)

• śniadania, obiady, kolacje

• 2 godz. sauny

• bezprzewodowy Internet w całym ośrodku

• do dyspozycji Gości: parking na terenie 

ośrodka, 2 baseny odkryte, boiska sportowe, 

kort tenisowy, miejsce na grilla lub ognisko

01.01-31.05 286 255 zł/os.

01.10-31.12

01.06-30.09 296 285 zł/os.

OFERTY STANDARDOWE

15-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 14 noclegów w pokoju 2-os.

• 14 śniadań

• 14 obiadokolacji

• do dyspozycji Gości: parking na terenie 

ośrodka, 2 baseny odkryte, boiska sporto-

we, kort tenisowy, bilard, miejsce na grilla 

lub ognisko

• 2 godz. sauny

• bezprzewodowy Internet w całym ośrodku

01.01-31.05 1 372 1 070 zł/os.

01.10-31.12

01.06-30.09 1 442 1 210 zł/os.

8-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 7 noclegów w pokoju 2-os.

• 7 śniadań

• 7 obiadokolacji

• do dyspozycji Gości: parking na terenie 

ośrodka, 2 baseny odkryte, boiska sporto-

we, kort tenisowy, bilard, miejsce na grilla 

lub ognisko

• 2 godz. sauny

• bezprzewodowy Internet w całym ośrodku

01.01-31.05 686 550 zł/os.

01.10-31.12

01.06-30.09 721 620 zł/os.

5-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 4 noclegi w pokoju 2 os.

• 4 śniadania

• 4 obiadokolacje

• do dyspozycji Gości: parking na terenie 

ośrodka, 2 baseny odkryte, boiska sporto-

we, kort tenisowy, bilard, miejsce na grilla 

lub ognisko

• 2 godz. sauny

• bezprzewodowy Internet w całym ośrodku

01.01-31.05 392 330 zł/os.

01.10-31.12

01.06-30.09 412 365 zł/os.

3-dniowy weekendowy pobyt 

wypoczynkowy

• 2 noclegi w pokoju 2-os.

• 2 śniadania

• 2 obiady serwowane (zupa, danie główne, 

kompot)

• 2 kolacje serwowane

• do dyspozycji Gości: parking na terenie 

ośrodka, 2 baseny odkryte, boiska sporto-

we, kort tenisowy, bilard, miejsce na grilla 

lub ognisko

• 2 godz. sauny

• bezprzewodowy Internet w całym ośrodku

01.01-31.05 236 210 zł/os.

01.10-31.12

01.06-30.09 246 220 zł/os.

Nocleg ze śniadaniem

• nocleg w pokoju 2-os.

• śniadanie

• do dyspozycji Gości: parking na terenie 

ośrodka, 2 baseny odkryte, boiska sporto-

we, kort tenisowy, bilard, miejsce na grilla 

lub ognisko

• 2 godz. sauny

• bezprzewodowy Internet w całym ośrodku

01.01-31.05 70 65 zł/os.

01.10-31.12

01.06-30.09 75 70 zł/os.

BIAŁE SZALEŃSTWO 

W KRASNOBRODZIE!

Zapraszamy wszystkich miłośni-

ków białego szaleństwa na kuligi 

konne lub przejażdżki bryczką.

01.12 - 31.03           50 zł/os.1

Atrakcje w cenie:

• kulig z ogniskiem i pieczeniem 

kiełbasek

• bigos

• grzaniec

Za dodatkową opłatą - akordeonista!

Gwarantujemy:

• doskonałą zabawę

• aktywny wypoczynek na 

świeżym powietrzu

• niezapomnianą przygodę

1Cena dotyczy kuligu wraz z atrakcjami dla 

grupy min. 10 osób. W przypadku zmniejszenia 

lub zwiększenia liczby uczestników kuligu cena 

może ulec zmianie.
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Przytulny Dom Wypoczynkowy Bełchatów znajduje się w samym sercu zi mo wej stolicy Polski – 

Szklarskiej Porębie, tuż przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szrenicę, niedaleko narciar-

skich orczyków i górskich szla ków turystycznych.

Lokalizacja

Ośrodek usytuowa-

ny jest w  centrum 

Szklarskiej Poręby 

przy drodze w kierun-

ku wyciągu na Szre-

nicę oraz w  pobliżu 

doskonałych szlaków 

turystycznych. 

Przemierzanie górskich szla ków na dwóch 

kółkach daje nie tylko ogromną satysfak-

cję i  zastrzyk adrenaliny, ale i  możliwość 

pokony wania dłuższych dystansów niż przy 

tradycyjnej turystyce pieszej, do uprawiania 

której tak że są tutaj idealne warunki.

Również amatorzy wycieczek samocho-

dowych znajdą tu coś dla siebie – powinni 

odwiedzić ma low nicze miasteczka Dolnego 

Śląska lub czeskich Karkonoszy.

Noclegi

Kameralny obiekt zapewnia nocleg 43 

Gościom. Do ich dyspozycji oddane jest 

20 przestronnych pokoi z bogatym wypo-

sażeniem.

Atrakcje dla Gości

Po szaleństwie na stoku warto chwilę odpo-

cząć. Na Gości Bełchatowa czekają: Drink Bar, 

sauna, bilard, tenis stołowy oraz pokój masażu.

Warto odwiedzić w okolicy

Cisza, piękne krajobrazy, szum krystalicznie 

czystych potoków i  wodospadów – warunki 

klimatyczne rejonu Szklar skiej Po ręby po-

równywane są nawet do walorów miejscowości 

alpej skich. W okolicy znajdują się szlaki tury-

styczne i 12 tras ro werowych o łącznej długości 

278,3 km i zróżnicowanym po ziomie trudno ści. 

Biegną one po malowniczych Karko no szach 

i Górach Izer skich, tyl ko częściowo prowadzone 

są drogami kołowymi – do minują leśne dukty.

Dom Wypoczynkowy Bełchatów należy do sieci Elbest Hotels

Zaszczyć nas…24

58-580 Szklarska Poręba, ul. Kilińskiego 4

N 50° 49’ 22”  E 15° 31’ 36”
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OFERTY STANDARDOWE

15-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 14 noclegów w pokoju 2-os.

• 14 śniadań podawanych w formie szwedz-

kiego stołu

• 14 obiadokolacji kuchni tradycyjnej (w tym 

deser)

• możliwość korzystania ze stołu bilardowego

• 1 godz. seans w saunie

• możliwość korzystania pokoju masażu1

• bezprzewodowy Internet w części ogólno-

dostępnej

• zamykany parking

• leżaki na nasłonecznionych tarasach

• narciarnia

01.01-14.03 1 960 1 358 zł/os.

15.03-22.12 1 820 1 260 zł/os.

8-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 7 noclegów w pokoju 2-os.

• 7 śniadań podanych w formie szwedzkiego 

stołu

• 7 obiadokolacji kuchni tradycyjnej (w tym 

deser)

• możliwość korzystania ze stołu bilardowego

• 1 godz. seans w saunie

• możliwość korzystania pokoju masażu1

• bezprzewodowy Internet w części ogólno-

dostępnej

• zamykany parking,

• leżaki na nasłonecznionych tarasach

• narciarnia

01.01-14.03 980 784 zł/os.

15.03-22.12 924 720 zł/os.

5-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 4 noclegi w pokoju 2-os.

• 4 śniadania podane w formie szwedzkiego 

stołu

• 4 obiadokolacje kuchni tradycyjnej (w tym 

deser)

• możliwość korzystania ze stołu bilardowego

• 1 godz. seans w saunie

• możliwość korzystania pokoju masażu1

• bezprzewodowy Internet w części ogólno-

dostępnej

• zamykany parking

• leżaki na nasłonecznionych tarasach

• narciarnia

01.01-14.03 560 460 zł/os.

15.03-22.12 520 440 zł/os.

3-dniowy weekendowy pobyt 

wypoczynkowy

• 2 noclegi w pokoju o wybranym standardzie

• 2 śniadania podawane w formie szwedz-

kiego stołu

• 2 obiadokolacje kuchni tradycyjnej (w tym 

deser)

• możliwość korzystania ze stołu bilardowego

• 1 godz. seans w saunie

• możliwość korzystania pokoju masażu1

• bezprzewodowy Internet w części ogólno-

dostępnej

• zamykany parking

• leżaki na nasłonecznionych tarasach

• narciarnia

01.01-14.03 280 230 zł/os.

15.03-22.12 260 210 zł/os.

Nocleg ze śniadaniem

• nocleg w pokoju 2-os.

• śniadanie

• możliwość korzystania ze stołu bilardowego

• 1 godz. seans w saunie

• możliwość korzystania pokoju masażu1

• bezprzewodowy Internet w części ogólno-

dostępnej

• zamykany parking

• leżaki na nasłonecznionych tarasach

• narciarnia

01.01-14.03 280 90 zł/os.

15.03-22.12 260 70 zł/os.

Oferta Specjalna

5-dniowy pobyt świąteczny

• 4 noclegi w pokoju 2-os.

• 4 śniadania podane w formie szwedzkiego 

stołu

• uroczystą wieczerzę wigilijną

• świąteczne obiadokolacje kuchni tradycyjnej 

(w tym deser)

• możliwość korzystania ze stołu bilardowego

• 1 godz. seans w saunie

• możliwość korzystania pokoju masażu1

• bezprzewodowy Internet w części ogólno-

dostępnej

• zamykany parking

23.12-27.12 640 560 zł/os.

5-dniowy pobyt sylwestrowy

• 4 noclegi w pokoju 2-os.

• codzienne śniadania w formie bufetu 

szwedzkiego w tym noworoczne śniadanie

• 3 obiadokolacje kuchni tradycyjnej

• uroczystą kolację sylwestrową

• szampańska zabawa z DJ

• możliwość korzystania ze stołu bilardowego

• 1 godz. seans w saunie

• możliwość korzystania pokoju masażu1

• bezprzewodowy Internet w części ogólno-

dostępnej

• zamykany parking

• narciarnia

28.12-01.01.16 820 740 zł/os.

1masaż płatny dodatkowo
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1616464 miejsca całoroczne

118186 miejsc sezonownowychych

Magiczny zakątek o ciepłym i przyjaznym klimacie. Dzika przyroda, rzeka Widawka, piękne sosnowe lasy pełne 

grzybów. Odpowiednie miejsce do odpoczynku w  siodle. Każdy miłośnik wędkarstwa znajdzie coś dla siebie. 

Urokliwie położony ośrodek z akwenem doskonałym do uprawiania sportów wodnych. Aktywnie, z szeroką bazą 

obiektów sportowych.

1-oso bowe, 9 segmentów willo wych maks. 

6-oso bo wych, 14 dom ków Ranczo 5-oso-

bowych, 3 drewniane dom ki Brda 6-osobowe.

186 miejsc sezonowych – 29 drewnianych 

domków Brda 6-osobowych, 3 domki „Nad 

wodą” 4-osobowe

Lokalizacja

Wawrzkowizna poło-

żona jest w centralnej 

Polsce – tuż nad wodą 

i  w  otoczeniu malow-

niczych, sosnowych 

lasów.

wybrać się do odkrywkowej ko pal ni węgla 

brunatnego oraz towarzyszącej jej elektrowni, 

aby obejrzeć niezapomnianą panoramę ze 

znajdujących się tam tarasów widokowych. 

Niedaleko znajduje się także stok narciarski 

na Górze Kamieńsk – najdłuższy tego typu 

obiekt w centralnej Polsce. 

Noclegi

Dla Gości przygotowano 367 miejsc nocle-

gowych w  komfor to wych i  zróżnicowanych 

standardem po ko jach i  domkach całorocz-

nych i se zonowych.

181 miejsc całorocznych – 8 apar  tamentów 

2-osobo wych, 8 pokoi 2-oso bo  wych, 3 pokoje 

gościnne maks. 3-oso bowe, 1 pokój goś  cinny 

Atrakcje dla Gości

50 hektarów możliwości aktywnego wy-

poczynku – to najlepsza charakterystyka 

Wawrzkowizny: park lino wy, stadnina koni, 

przejażdżki bryczką i  kucami, place ogni-

skowe, korty tenisowe, boiska sportowe (do 

siat ków ki, koszykówki, piłki pla żo wej oraz 

pełnowymiarowe piłkar skie), wypożyczalnie 

sprzętu wodnego i sportowe go, sau na i ga-

binet masażu, siłownia, zjeżdżalnia wodna 

przy kąpie lisku.

Warto odwiedzić w okolicy

Okoliczne malownicze tereny zachęcają do 

pieszych i  ro werowych wycieczek. Warto 

odwiedzić m.in. liczne obiekty zabytkowe lub 

Wawrzkowizna należy do sieci Elbest Hotels

Miejsce wymarzone…26

97-400 Bełchatów, Wawrzkowizna 1

N 51° 18’ 1.45” E 19° 19’ 56.61”
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OFERTY STANDARDOWE

Domek, bez wyżywienia 

(cena za cały zasób za 1 dobę)

Domek Ranczo 5-os.

30.04-01.09 250 212 zł

01.04-30.04 250 187 zł

01.09-31.10 

31.10-01.04 250 162 zł

Segment willowy 4-6-os.

30.04-01.09 320 272 zł

01.04-30.04 320 240 zł

01.09-31.10 

31.10-01.04 320 208 zł

Domek Brda 6-os.

30.04-01.09 150 127 zł

15.04-30.04 150 112 zł

01.09-15.10

15.10-15.04 150 97 zł

Domek Brda 6-os. LUX

30.04-01.09 210 178 zł

15.04-30.04 210 157 zł

01.09-15.10

15.10-15.04 210 136 zł

Domek Nad Wodą 4-os.

30.04-01.09 300 255 zł

15.04-30.04 300 225 zł

01.09-15.10  

15-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 14 noclegów

• 14 śniadań

• 12 obiadokolacji

• 2 kolacje grillowe z ogniskiem i pieczeniem 

kiełbasek

• Do dyspozycji Gości:

 ► bilard 

 ► sauna 

 ► siłownia 

 ► korty tenisowe 

 ► tenis stołowy 

 ► boiska do piłki siatkowej, plażowej i ko-

szykowej

 ► zniżka na karnet narciarski1

 ► parking

 ► bezprzewodowy Internet

Apartament 2-os.

30.04-01.09 2 450 1 736 zł/os.

01.04-30.04 2 450 1 638 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 2 450 1 435 zł/os.

Pokój 2-os.

30.04-01.09 1 750 1 281 zł/os.

01.04-30.04 1 750 1 218 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 1 750 1 085 zł/os.

Pokój gościnny 3-os.

30.04-01.09 1 446 1 087 zł/os.

01.04-30.04 1 446 1 036 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 1 446 933 zł/os.

8-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 7 noclegów

• 7 śniadań

• 6 obiadokolacji

• 1 kolacja grillowa z ogniskiem i pieczeniem 

kiełbasek

• Do dyspozycji Gości:

 ► bilard 

 ► sauna 

 ► siłownia 

 ► korty tenisowe 

 ► tenis stołowy 

 ► boiska do piłki siatkowej, plażowej i ko-

szykowej

 ► zniżka na karnet narciarski1

 ► parking

 ► bezprzewodowy Internet

Apartament 2-os.

30.04-01.09 1 225 920 zł/os.

01.04-30.04 1 225 868 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 1 225 770 zł/os.

Pokój 2-os.

30.04-01.09 875 675 zł/os.

01.04-30.04 875 640 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 875 574 zł/os.

Pokój gościnny 3-os.

30.04-01.09 723 569 zł/os.

01.04-30.04 723 543 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 723 492 zł/os.

5-dniowy pobyt wypoczynkowy

• 4 noclegi

• 4 śniadania i obiadokolacje

• Do dyspozycji Gości:

 ► bilard 

 ► sauna 

 ► siłownia 

 ► korty tenisowe 

 ► tenis stołowy 

 ► boiska do piłki siatkowej, plażowej i ko-

szykowej

 ► zniżka na karnet narciarski1

 ► parking

 ► bezprzewodowy Internet

Apartament 2-os.

30.04-01.09 700 555 zł/os.

01.04-30.04 700 526 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 700 468 zł/os.

Pokój 2-os.

30.04-01.09 500 405 zł/os.

01.04-30.04 500 386 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 500 348 zł/os.

Pokój gościnny 3-os.

30.04-01.09 413 340 zł/os.

01.04-30.04 413 325 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 413 296 zł/os.
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3-dniowy weekendowy pobyt 

wypoczynkowy

• 2 noclegi

• 2 śniadania i  obiadokolacje

• Do dyspozycji Gości:

 ► bilard 

 ► sauna 

 ► siłownia 

 ► korty tenisowe

 ► tenis stołowy 

 ► boiska do piłki siatkowej, plażowej i ko-

szykowej

 ► zniżka na karnet narciarski1

 ► parking

 ► bezprzewodowy Internet

Apartament 2-os.

30.04-01.09 350 277 zł/os.

01.04-30.04 350 263 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 350 234 zł/os.

Pokój 2-os.

30.04-30.09 250 202 zł/os.

01.04-30.04 250 193 zł/os.

30.09-31.10 

31.10-01.04 250 174 zł/os.

Pokój gościnny 3-os.

30.04-01.09 206 170 zł/os.

01.04-30.04 206 162 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 206 148 zł/os.

Nocleg ze śniadaniem

Apartament 2-os.

30.04-01.09 145 108 zł/os.

01.04-30.04 145 101 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 145 87 zł/os.

Pokój 1-os.

30.04-01.09 150 112 zł/os.

01.04-30.04 150 105 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 150 90 zł/os.

Pokój 2-os.

30.04-01.09 95 71 zł/os.

01.04-30.04 95 66 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 95 57 zł/os.

Pokój gościnny 3-os.

30.04-01.09 73 55 zł/os.

01.04-30.04 73 51 zł/os.

01.09-31.10 

31.10-01.04 73 44 zł/os.

OFERTY SPECJALNE 

Weekend wędkarski2

• 2 noclegi

• 2 śniadania i obiadokolacje

• ognisko z kiełbaskami, grillowanie złowio-

nych ryb ( przy min. 10 uczestnikach podczas 

turnusu)

• Do dyspozycji Gości:

 ► sauna 

 ► siłownia

 ► parking

 ► bezprzewodowy Internet w budynku 

hotelowym

Domek Brda 6-os. 

30.04-01.09 215 155 zł/os.

01.04-30.04 215 149 zł/os.

01.09-15.10  

  

Domek Nad Wodą 4-os.3

30.04-01.09 245 174 zł/os.

01.04-30.04 245 166 zł/os.

01.09-15.10  

Konieczność posiadania karty wędkarskiej

2Oferta obowiązuje przy pełnym wykorzystaniu 

domku, a podane ceny są cenami za 1 osobę 

(oferujemy również pomoc przy wykupieniu 

składki regionalnej)

3Oferta obowiązuje w terminie 01.04-30.06 

oraz 01.09-31.10

Karnety rekreacyjne

W siodle

10 h jazdy konnej  340 zł

Z kucem

5 przejażdżek kucem  50 zł

Z rowerkiem go-kart

10 h jazdy  130 zł

Z rakietą

10 h kort tenisowy  140 zł

1 możliwość zakupu karnetu narciarskiego na Górę Kamieńsk w promocyjnej cenie



Oferty dla Ciebie

Zatrzymaj się w Centrum Polski!

Zagłębie biznesu i eventu!

W formie odskoczni od fi rmowych spotkań i konferencji 

proponujemy dla Pracowników GK PGE imprezy, wieczory, 

wyjazdy integracyjne i eventy tematyczne. „Zaufanie i 

kreatywność” – to myśl przewodnia Elbest Events!

Lubisz eksperymentować? Twoim mottem życiowym jest 

podwyższona adrenalina? Jesteś ciekawy przygód i różnorodnych 

wyzwań? Trafi łeś idealnie!

Proponujemy wyjątkowy i „skrojony na miarę” pakiet eventowy:

• oczekuj na przygodę – zwiedzaj kopalnię i elektrownię z Hotelem Sport, Wodnik, Wawrzkowizną,

• relaksuj się w Centrach SPA w Hotelu Sport i Hotelu Wodnik,

• wyzwól swój potencjał energii podczas „manewrów wojskowych” w Wawrzkowiźnie,

• spędź chwile w siodle w Wawrzkowiźnie,

• przystąp do walki z żywiołem wodnym w Wawrzkowiźnie i Słoku,

• emocjonuj się na parku linowym w Wawrzkowiźnie,

• uprawiaj olimpijski sport „pół żartem, pół serio” w Wawrzkowiźnie, Hotelu Sport i Wodnik,

• rozsmakuj się wśród wieczorów z klimatem w Hotelu Wodnik Sport, Wawrzkowiźnie.

Elbest Events dysponuje wieloma innymi pomysłami spędzania wolnego czasu dla grup zorganizowanych, o każdej porze roku!

Do zobaczenia w obiektach Elbest Hotels, w samym Centrum Polski!
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Emocje i niezapomniana przygoda bez wzglę-

du na warunki pogodowe. Wykwalifi kowani 

instruktorzy czuwają nad bezpieczeństwem 

grupy i chętnie posłużą pomocą i radą w cza-

sie wyprawy…

MANEWRY WOJSKOWE

Zabawa polega na przemieszczaniu się 

z  miejsca na miejsce zgodnie z  rozkazami 

dowódców. W czasie wyprawy na uczestników 

czekają liczne niespodzianki, gry logiczne 

i sytuacyjne (rzut granatem do celu, budowa 

szałasu, tor przeszkód na czas itp.). 

oraz OBYWATELKO, OBYWATELU WITAMY 

W PRL-u, NA WIEJSKĄ NUTĘ, ZAWODY NAR-

CIARSKIE, ŻEBY SPAŚĆ TRZEBA WSIĄŚĆ, 

NA WESOŁO, FILMOWO, PAINTBALL i inne…

NIEKTÓRE Z NASZYCH EVENTÓW:

PARK LINOWY

Długość ponad 500 m, 14 etapów, w  tym 

4 zjazdy Tyrolskie, 3 o  długości  ok. 30 m, 

a  ostatni ponad 200 m (nad zbiornikami 

wodnymi). 14 przeszkód o  zróżnicowanym 

poziomie trudności zapewnia odpowiednią 

dawkę adrenaliny najbardziej wymagającym… 

SPŁYW KAJAKOWY

RAZ NA WODZIE, RAZ NA DNIE. Masz 

ochotę poczuć się jak traper lub amazonka 

przemierzający dzikie i dziewicze tereny?…

OFFROAD – ekstremalne przeprawy 

samochodami terenowymi

Moc Adrenaliny. Strumień Energii

Eventy z  Elbest Hotels  |  tel.: +48 605 630 649  |  e-mail: event@elbesthotels.pl
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… pobyty SPA, rehabilitacyjne i sanatoryjne 

10-dniowa 

OFERTA PREMIUM 

(zawiera zabiegi lecznicze)1

• 9 noclegów w pokoju 2-os.

• 9 śniadań

• 9 obiadów 3-daniowych

• 9 kolacji 2-daniowych

• konsultacja z lekarzem rehabilitacji, zlecenia 

zabiegów lekarskich

• codziennie: sauna (fi ńska z  panelami sol-

nymi lub Infrared - niskotemperaturowa 

z  promieniami podczerwonymi), jacuzzi 

z łaźnią parową

• każdego dnia 2 zabiegi lecznicze

• korzystanie z tenisa stołowego, sali fi tness

• 15% rabatu na zabiegi wellness

• wycieczka (w zależności od pory roku: rejs 

jachtem, zwiedzanie zapory wodnej w Soli-

nie, Centrum Ekumeniczne, ogród Biblijny)

• plac zabaw dla dzieci

• bezprzewodowy Internet na terenie hotelu

• parking, ubezpieczenie NNW

04.01-30.06 3 805 1 990 zł/os.

01.09-20.12
1pobyt odbywa się od poniedziałku do środy, 

przy min 5 osobach

10-dniowa 

OFERTA STANDARD

(zawiera zabiegi usprawniające)

• 9 noclegów w pokoju 2-os.

• 9 śniadań

• 9 obiadów 2-daniowych  

• 9 kolacji 2-daniowych

• konsultacja z rehabilitantem

• każdego dnia 2 zabiegi lecznicze

• codziennie: sauna (fi ńska z  panelami sol-

nymi lub Infrared - niskotemperaturowa 

z  promieniami podczerwonymi), jacuzzi 

z łaźnią parową

• korzystanie z tenisa stołowego, sali fi tness

• turniej bowlingowy (0,5 godz. / os.)

• wycieczka (w zależności od pory roku: rejs 

jachtem lub zwiedzanie Centrum Ekume-

nicznego i Ogrodu Biblijnego)

• 25% rabatu na zabiegi wellness

• 25% rabatu na desery w  kawiarni „Rajski 

Ogród”

• bezprzewodowy Internet na terenie hotelu

• parking, ubezpieczenie NNW

1.06-30.06 3 358 1 660 zł/os.

1.09-30.09

1.10-26.12 2 295 1 500 zł/os.
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15-dniowa 

0FERTA REHABILITACYJNA

• 14 noclegów w komfortowym pokoju 2-os.

• 14 pysznych śniadań w formie bufetu

• 14 obiadokolacji w formie bufetu (w okresie 

letnim 2 kolacje grillowe)

• nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi 

z wodą słodką i słoną, siłowni

• 2 wizyty lekarskie

• 20 zabiegów leczniczych (w dni robocze)

• stoły do gry w bilard i tenisa stołowego

• monitorowany parking

• bezprzewodowy Internet

• 10% rabatu na wybrane alkohole w barze

02.01-04.04 2 540 1 880 zł/os.

24.10-19.12

04.04-20.06 3 030 2 050 zł/os.

29.08-24.10

20.06-28.08 3 930 2 595 zł/os.

10 LECZNICZYCH dni 

w perle polskich UZDROWISK

• 9 noclegów w komfortowym pokoju 2-os. 

• 9 pysznych śniadań oraz 9 serwowanych 

obiadokolacji w Restauracji Różana

• w pokoju uzdrowiskowa woda mineralna,

• drink powitalny

• konsultacja lekarska w dniu przyjazdu

• każdego dnia 2 zabiegi lecznicze 

• wieczór taneczny

• nielimitowane korzystanie z basenu z prze-

ciwprądem, jacuzzi,  saun, łaźni parowej

• monitorowany parking

• bezprzewodowy Internet na terenie całego 

hotelu

• opłata klimatyczna

01.01-28.02 2 740 2 140 zł/os.

01.03-28.02 2 425 1 740 zł/os.

Oferty zdrowotne…
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Hotel SOLINA*** recepcja@hotelsolina.eu +48 13 461 80 31

Hotel WOLIN*** recepcja@hotelwolin.pl +48 91 328 10 35

Hotel KRYNICA**** recepcja@hotelkrynica.eu +48 18 473 71 00



Lubisz zwiedzać, poszerzać horyzonty, 

podróże są Twoją pasją? Dobrze trafi łeś.

Mamy dla Ciebie 2 propozycje tras, na których nie tylko 

wypoczniesz w komfortowych hotelach i ośrodkach 

wypoczynkowych, ale przede wszystkim poznasz niesamowite 

atrakcje i malownicze widoki, a dodatkowo zaskoczysz swoje 

podniebienie kulinarnymi doznaniami dzięki potrawom z różnych regionów.

Przez 7 dni możesz zobaczyć naprawdę wiele… 

DOLNOŚLĄSKIE TAJEMNICE W 7 DNI

Trasa: Bogatynia – Złotniki Lubańskie – Szklarska Poręba

Zakwaterowanie:  • Hotel Rychło*** 

  • Złoty Sen 

  • Dom Wypoczynkowy Bełchatów

Miejsca, które warto zobaczyć: kopalnia i elektrownia w Turowie, wyciąg 

na Szrenicę, Dino Park, Wodospad Szklarki, Wodospad Kamieńczyka, 

Muzeum Energetyki, Kościółek Wang, Muzeum Zabawek w  Karpaczu, 

Western City, Zamek Chojnik, kolej wąskotorowa Zittau, zamek w Oybin, 

doskonała baza wypadowa do Pragi, Drezna, Liberca –Ještěd, zamek 

Czocha, Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu, ruiny Zamku Gryf 

w Proszówce i wiele innych atrakcji…

Pakiet zawiera:

• 2 noclegi w komfortowym pokoju 2-os. ze śniadaniem w Hotelu Ry-

chło*** w Bogatyni

• 1 obiadokolację serwowaną i 1 obiadokolacją grillową drugiego dnia

• nielimitowane korzystanie z  sali fi tness oraz możliwość korzystania 

z sauny

• 2 noclegi w komfortowym pokoju 2-os. ze śniadaniem w Ośrodku Złoty 

Sen w Złotnikach Lubańskich

• 1 obiadokolację serwowaną i 1 obiadokolację grillową czwartego dnia

• 2 noclegi w komfortowym pokoju 2-os. ze śniadaniem w Domu Wypo-

czynkowym Bełchatów w Szklarskiej Porębie

• 2 obiadokolacje serwowane piątego i szóstego dnia

• rabat na zabiegi w Centrach SPA

• bezpłatne parkingi na terenach wszystkich obiektów

Cena pakietu dla osoby dorosłej

01.04-31.10 945  675 zł/os.

dziecko 5-12 lat 685 405 zł/os.

POPRZEZ ZDROJE I POŁONINY W 7 DNI

Trasa: Krynica-Zdrój – Iwonicz-Zdrój – Myczkowce k. Soliny

Zakwaterowanie:  • Hotel Krynica**** 

  • Hotel Energetyk*** 

  • Hotel Solina SPA***

Miejsca, które warto zobaczyć: Góra Parkowa, Jaworzyna Krynicka – kolej 

gondolowa, Muzeum Nikifora, parki linowe, spływ Dunajcem, rejs po Jeziorze 

Czorsztyńskim, pijalnie wód mineralnych w Krynicy-Zdroju i Iwoniczu-Zdroju, 

Kopalnia Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej na świecie, Zamek Ka-

mieniec, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, zapora wodna w Solinie – rejs 

hotelowym jachtem, górskie szlaki piesze, trasy nordic walking i rowerowe, Park 

Etnografi czny w Sanoku, liczne muzea bieszczadzkie, Bieszczadzki Express – 

kolej turystyczna, Cerkiew w Górzance, stadniny koni, wyciągi i trasy narciarskie 

oraz wiele innych atrakcji…

Pakiet zawiera:

• 2 noclegi w komfortowym pokoju 2-os. ze śniadaniem w Hotelu Krynica*** 

w Krynicy-Zdroju

• 2 obiadokolacje serwowane z akcentem kuchni regionalnej

• nielimitowane korzystanie z Centrum SPA z basenem, jacuzzi, łaźnią parową 

i saunami suchymi a także salą fi tness

• 2 noclegi w komfortowym pokoju 2-os. ze śniadaniem w Hotelu Energetyk*** 

w Iwoniczu-Zdroju

• 2 obiadokolacje serwowane

• 2 noclegi w  komfortowym pokoju 2-os. ze śniadaniem 

w Hotelu Solina*** w Myczkowcach

• 2 obiadokolacje serwowane

• możliwość korzystania z basenu (od maja do października), 

jacuzzi, kompleksu saun, łaźni parowej i sali fi tness

• rabat na zabiegi w Centrach SPA

• bezpłatne parkingi na terenach wszystkich obiektów

Cena pakietu dla osoby dorosłej

01.04-31.10 1 305  830 zł/os.

dziecko 5-12 lat 741 498 zł/os.
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www.elbesthotels.pl

Transport we własnym zakresie.

Możliwość organizacji wycieczek 

z transportem dla grupy zorganizowanej. 
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WPROWADZENIE 

i OBJAŚNIENIA

KARTA RABATOWA

KALEJDOSKOP

Hotel KRYNICA****

ul. Park Sportowy 3, 

33-380 Krynica-Zdrój

www.hotelkrynica.eu

recepcja@hotelkrynica.eu

+48 18 473 71 00

Hotel WOLIN***

ul. Nowomyśliwska 76, 

72-500 Międzyzdroje

www.hotelwolin.pl

recepcja@hotelwolin.pl

+48 91 328 10 35

Dom 

Wypoczynkowy 

BEŁCHATÓW

KRASNOBRÓD

ZŁOTY SEN

Hotel 

SOLINA

***

WAWRZKOWIZNA

Hotel 

ENERGETYK

***

Hotel 

WODNIK

***

Hotel 

SPORT

***

Hotel 

RYCHŁO

***

Hotel 

WOLIN

***

Hotel 

KRYNICA

****

Hotel SOLINA***

Myczkowce k. Soliny, 

38-623 Uherce Mineralne

www.hotelsolina.eu

recepcja@hotelsolina.eu

+48 13 461 80 31

Hotel WODNIK***

Słok k. Bełchatowa, 

97-400 Bełchatów

www.hotel-wodnik.com.pl

recepcja@hotel-wodnik.com.pl

+48 44 735 11 52

Hotel SPORT***

ul. 1 Maja 63, 

97-400 Bełchatów

www.sporthotel.pl

recepcja@sporthotel.pl

+48 44 733 81 00

Hotel RYCHŁO***

ul. Pocztowa 15, 

59-920 Bogatynia

www.rychlo.pl

recepcja@rychlo.pl

+48 75 773 20 72

Hotel ENERGETYK***

ul. Piwarskiego 26, 

38-440 Iwonicz-Zdrój

www.hotelenergetyk.eu

recepcja@hotelenergetyk.eu

+48 13 43 503 11

ZŁOTY SEN

Złotniki Lubańskie, 

59-820 Leśna

www.zloty-sen.pl

recepcja@zloty-sen.pl

+48 75 72 11 392

KRASNOBRÓD

ul. Kościuszki 73, 

22-440 Krasnobród

www.krasnobrod.biz.pl

recepcja@krasnobrod.biz.pl

+48 84 660 70 50

Dom Wypoczynkowy 

BEŁCHATÓW

ul. Kilińskiego 4, 

58-580 Szklarska Poręba

www.dwbelchatow.pl

rezerwacja@dwbelchatow.pl

+48 75 717 22 60

WAWRZKOWIZNA

Wawrzkowizna 1, 

97-400 Bełchatów

www.wawrzkowizna.pl

recepcja@wawrzkowizna.pl

+48 44 635 15 15

EVENTY

OFERTY 

ZDROWOTNE 

Oferty PRZYSTAŃ 

GLOBTROTTERA

6

2-3
4
5

10 18 26

29
30
31

8

12 20

14

16

22

24

SPIS 

TREŚCI

Teraz, po zapoznaniu się z Katalogiem wiecie 

Państwo, co miałem na myśli twierdząc, 

że warto to zrobić.

Dajemy Wam upusty jak nikt inny. 

Oferujemy tak wiele za tak niewiele. 

Dla nas jesteście Bardzo Ważnymi Osobami. 

Łośmielicie się to sprawdzić?

Do zobaczenia, czekam na WAS  w Elbest Hotels.

Łoś Elbeściak Gościnny

Elbest sp. z o.o.

ul. 1 Maja 63

97-400 Bełchatów

www.elbest.pl

Dedykowany opiekun dla GK PGE:

+48 609 291 267

gkpge@elbesthotels.pl

www.elbesthotels.pl

Rezerwacja pobytów bezpośrednio w obiektach


