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Pokoje Piwniczna Zdrój - tanie apartamenty Beskidy - "ISKRA"

Ośrodek wypoczynkowy Iskra proponuje Państwu komfortowe i przestronne pokoje. Piwniczna
Zdrój to miejsce wyjątkowe, a pobyt w naszym ośrodku to doskonały wybór. Zachęcamy do
zapoznania się ze szczegółowym cennikiem obejmującym pobyty indywidualne oraz grupowe.
Znajdą tu Państwo również niezbędne informacje na temat pobytów okolicznościowych.
Ceny zależne są od lokalizacji, w jakiej znajdują się pokoje: dysponujemy pokojami w budynku
głównym, a także w Willi Arga. Ponadto do Państwa dyspozycji oddajemy tanie apartamenty,
czyli pokoje o podwyższonym standardzie. W budynku głównym znajduje się łącznie 57 miejsc
noclegowych, w tym pokoje 2-3, a także 4-6 osobowe (rodzinne). W Willi Arga czeka na
Państwa 7 pokoi (3 dwuosobowe oraz 4 rodzinne apartamenty).

POBYTY INDYWIDUALNE - Cennik: Boże Narodzenie 2017 - ważny od 23.12.2017 do
27.12.2017 - Rozwiń szczegóły
Pakiet 23-26.12.2017, budynek główny
495 zł
Pakiet 23-26.12.2017, Willa Arga

525 zł

Pakiet dla dzieci do 10 lat 23-26.12.2017,
budynek główny

350 zł

Pakiet dla dzieci do 10 lat 23-26.12.2017,
Willa Arga

380 zł

Pakiet 23-27.12.2017, budynek główny

620 zł

Pakiet 23-27.12.2017, Willa Arga

660 zł

Pakiet dla dzieci do 10 lat 23-27.12.2017,
budynek główny

450 zł

Pakiet dla dzieci do 10 lat 23-27.12.2017,
Willa Arga

490 zł

DODATKOWE INFORMACJE
Dziecko do 3 lat
(bez wyżywienia i własnego miejsca do
spania)
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Szczegółowe informacje dotyczące
pakietów znajdują się w zakładce Promocje

POBYTY INDYWIDULANE - Cennik: Zima 2018 - ważny od 02.01.2018 do 25.02.2018 Rozwiń szczegóły
Nocleg w budynku głównym
Nocleg w Willi Arga

60-80 zł/osoba

Dzieci od 3 do 12 lat w budynku głównym
Dzieci od 3 do 12 lat w Willi
Arga

50-70 zł/dziecko

Dziecko do 3 lat
(bez wyżywienia i własnego miejsca do
spania)

bezpłatnie

WYŻYWIENIE
Śniadanie

25 zł

Porcja dziecięca

20 zł

Obiad lub obiadokolacja

25 zł

Porcja dziecięca

20 zł

Kolacja

20 zł

Porcja dziecięca

16 zł

POBYTY INDYWIDUALNE - Cennik Jesień 2017r. ważny od 03.09.2017 do 12.11.2017 Rozwiń szczegóły
Nocleg w budynku głównym
45-50 zł/osoba/doba
Nocleg w Willi Arga

50-55 zł/osoba/doba
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Dzieci od 3 do 12 lat w budynku głównym

40-45 zł/osoba/doba

Dzieci od 3 do 12 lat w Willi Arga

45-50 zł/dziecko/doba

Dodatkowa osoba w pokoju

25 zł/doba

Dziecko do 3 lat
(bez wyżywienia i własnego miejsca do
spania)

bezpłatnie

WYŻYWIENIE
Śniadanie

20 zł

Śniadanie dla dzieci do 10 lat

16 zł

Obiadokolacja

25 zł

Obiadokolacja dla dzieci do 10 lat

20 zł

POBYTY GRUPOWE - Cennik 2017 - nie dotyczy długiego weekendu majowego i
czerwcowego - Rozwiń szczegóły
Zielone szkoły
60-69 zł/osobodzień
Białe szkoły 2018

67 zł/osobodzień

Wycieczki szkolne

64-72 zł/osobodzień

Kolonie 2018

80 zł/osobodzień

Zimowiska 2018

72 zł/osobodzień

Grupy zorganizowane osób dorosłych

85-100 zł/osobodzień

Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, telewizor oraz balkon. W budynku głównym znajdą
Państwo ponadto salkę konferencyjną i dyskotekową, a także saunę. Inne atrakcje to siłownia,
piłkarzyki, bilard oraz tenis stołowy. Sieć bezprzewodowa WI-FI znajduje się w holu
recepcyjnym. W willi Arga znajduje się ogólnodostępny aneks kuchenny, a także specjalnie
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przygotowany kącik zabaw dla dzieci. Szczególnie polecamy ruską banię i gorącą beczkę.
Beskidy zapraszają w każdym sezonie, a ośrodek gorąco poleca również wyjazdy
okolicznościowe oraz świąteczne.
W naszym ośrodku oferujemy Państwu smaczne i zdrowe posiłki, jak również wiele atrakcji,
zwłaszcza w sezonie letnim: wówczas nasi goście korzystać mogą z basenu i boisk
sportowych, najmłodsi zaś z placu zabaw.

Informacje dodatkowe:
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Cena noclegu uzależniona jest od terminu pobytu, rodzaju pokoju i długości pobytu.
Zadatek płatny w terminie i kwocie ustalonej przy składaniu rezerwacji.
W przypadku rezygnacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
Jeśli na wpłacony zadatek chcą Państwo otrzymać fakturę Vat prosimy powiadomić o tym
przy składaniu rezerwacji. W przeciwnym wypadku na wpłacony zadatek zostanie
wystawiony paragon.

OPŁATA UZDROWISKOWA W 2017 ROKU
Dorośli i dzieci: 3,20 zł
Wpłaty prosimy kierować na konto: PHU ARGA Skalmierzyce
Nr konta: 82 2030 0045 1110 0000 0099 3170

Miejscowość Piwniczna Zdrój polecamy szczególnie zwolennikom aktywnego wypoczynku.
Beskidy to doskonała baza wypadowa dla górskich wycieczek, jak również dla miłośników
sportów zimowych.

Iskra to więcej niż pokoje- to tanie apartamenty, Beskidy na wyciągnięcie ręki oraz rodzinna
atmosfera. Jeśli szukasz prawdziwego wypoczynku, ciszy i świeżego górskiego powietrza,
doskonale trafiłeś: to tutaj czekają na Państwa wygodne i tanie pokoje. Piwniczna ZdrójKosarzyska to miejsce unikalne, w którym każdy może liczyć na regenerację i doskonały
wypoczynek.
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