WCZASY POLSKA Wisła

HOTEL GOŁĘBIEWSKI

Lokalizacja
Hotel Gołębiewski w Wiśle usytuowany jest na stoku Bukowej (713 m n.p.m.) w północnej części miasta na prawym brzegu Wisły.
Swoje malownicze położenie Hotel zawdzięcza otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami,
strumieniami i potokami. Różnorodność atrakcji oferowanych naszym Gościom a także niezapomniana atmosfera sprawia, iż pobyt
w Hotelu Gołębiewski stanowi idealne miejsce dla wszystkich pragnących wypocząć a także zrelaksować się w samym sercu Beskidów.
Wisła jest doskonałym miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu - latem proponujemy wycieczki rowerowe i piesze górskimi
szlakami.
Pokoje
Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy łącznie 564 komfortowo wyposażone pokoje: jednoosobowe, dwuosobowe, dwuosobowe
z dostawką, pokoje typu STUDIO (dwa oddzielne pokoje połączone wewnętrznymi drzwiami).
Każdy pokój wyposażony jest w: dwa oddzielne łóżka które można łączyć w łoże małżeńskie (dotyczy pokoi 2-os. i 2-os. z dostawką),
rozkładaną sofę (pokoje 2-os. z dostawką), szafę wnękową, telefon (możliwość połączenia się z Internetem - modem), telewizor,
łazienkę z kabiną prysznicową, suszarkę do włosów. Większość pokoi posiada balkon z piękną panoramą Beskidów. Dla rodzin
z małymi dziećmi przygotowaliśmy łóżeczka dziecięce, wanienki, czajniki elektryczne. Istnieje możliwość pozostawienia wózka
w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Ośrodek posiada także 15 apartamentów, z podziałem na: małe, luksusowe,
prezydenckie. Składają się z salonu, sypialni z łożem małżeńskim, aneksu kuchennego, garderoby (Apartament Prezydencki), łazienki
z wanną oraz dużego tarasu. Apartamenty łączą w sobie pełen komfort wypoczynku, dużą przestrzeń, wspaniałą panoramę.
Sport, rozrywka, usługi
Park Wodny Tropikana - Baseny: sportowy o długości 25m oraz głębokości 2,20m, rekreacyjno-wypoczynkowy z falą, z hydromasażem
i biczami szkockimi, brodzik dla dzieci z małą zjeżdżalnią. Zjeżdżalnie: 2 torowa,,3 torowa, beczka(Łączna długość 550m). Sauny:
suche: eukaliptusowa, kosodrzewinowa i zioła alpejskie i parowa. Jacuzzi: morskie, ługowe, borowinowe, wapniowo-magnezowe
(ciechociński szlam leczniczy). Uzupełnieniem udanego relaksu będzie pobyt w pokojach wypoczynku, tężni oraz jaskini solnej i groty
śnieżnej. W sezonie letnim zapraszamy do korzystania z basenu zewnętrznego (20m x 8m; temp. Wody 30 st. C) oraz brodziku dla
dzieci (temp. Wody 35 st. C). Na tarasie Tropikany w wygodnych leżakach można korzystać z kąpieli słonecznych, podziwiając uroki
Beskidu Śląskiego. Ponadto w Klubie dla Dzieci organizowane są wesołe gry i zabawy, konkursy oraz zajęcia plastyczne.

Cennik 2018
Pobyt 7 noclegów, wyżywienie: śniadanie, obiad lub kolacja
Termin

Cena za osobę dorosłą

Cena za dziecko 7-14 lat
w pokoju rodziców

Wielkanoc

od 2164 zł

od 1082 zł

Majówka

od 2040 zł

od 1010 zł

1.03 - 30.06.2018

od 1608 zł

od 804 zł

1.07 - 31.08.2018

od 1794 zł

od 897 zł

DZIECI DO 7 LAT NIEODPŁATNIE
Powyższa oferta dotyczy pokoi bez widoku na Dolinę Wisły. Dopłata do widoku wynosi 5 %.
Dopłata do trzeciego posiłku 42 zł/os. dorosła, 21 zł/dziecko
Dzieci korzystają NIEODPŁATNIE z RESTAURACJI „SMAKOLANDIA” w cenie wykupionej oferty z trzema posiłkami. Dla
pozostałych dzieci cena Smakolandii: 30 zł/dziecko /dobę. Restauracja dla dzieci SMAKOLANDIA- w godz. 12.00-14.00 i
16.00-18.00 *napoje *dania zimne i gorące w formie bufetu szwedzkiego *bufet deserowy
Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie śniadania, obiady lub kolacje, wstęp do Parku Wodnego Tropikana, zajęcia w Klubie dla Dzieci,
dyskoteka w Klubie Nocnym, Dancing w Restauracji Zielonej (piątek, sobota)
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej płatna w recepcji.
Doba hotelowa: 15:00 – 12:00
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