OFERTA DLA NARCIARZY 2020
Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” położone jest na południu Polski,
w malowniczej miejscowości Szczyrk, na wysokości 660 m n.p.m. Obiekt oferuje ponad 550
miejsc noclegowych w komfortowych pokojach z widokiem na panoramę Beskidów oraz ich
najwyższy szczyt – Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Wszystkie pokoje wyposażone są w balkon lub
taras, łazienkę oraz TV satelitarną. Na terenie obiektu znajduje się: Restauracja Główna Orle
Gniazdo, klimatyczna Huta Smaków, klubokawiarnia Retrospektywa, nowo otwarty Bar 6.
Piętro, Grill Bike Bar z zadaszonymi wiatami, sale konferencyjne, sauny, gabinet masażu, basen
letni oraz parking dla samochodów osobowych i autokarów.

Cena od osoby z[ 1 dobę

SEGMENT C

SEGMENT AB

Dzieci powyżej 12 l[t
i osoby dorosłe

130 zł

90 zł

Dzieci od 6 do 12 lat

70 zł

50 zł

Dzieci do lat 6

*BEZPŁATNIE

* bez usługi g[stronomicznej or[z pod w[runkiem noclegu dzieck[ w jednym łóżku
z rodzicem (istnieje możliwość opł[ceni[ dost[wki i wyżywieni[)
CENA OBEJMUJE:
 Zakwaterowanie w pokojach z widokiem na panoramę najwyższego szczytu Beskidu
Śląskiego – Skrzyczne (1257 m n.p.m.);
 Śniadania w formie bufetu;
 Dostęp do bezprzewodowego Internetu – w wyznaczonych miejscach.
 Podatek VAT.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
 Restauracja Główna Orle Gniazdo;
 Restauracja a la carte Huta Smaków;
 Bar 6. Piętro;
 Klubokawiarnia Retrospektywa;
 Baza rehabilitacyjna;
 Korzystanie ze stref relaksu;
 Widokowa biblioteka z wi-fi.
DODATKOWE OPCJE – OGÓLNIE:
 Istnieje możliwość zakupu Skipassów w Recepcji;
 Dostawka i wyżywienie dla dziecka do lat 6:
- SEGMENT C - 60 zł/osoba/doba brutto;
- SEGMENT AB - 50 zł/osoba/doba brutto;
 Istnieje możliwość wykupienia lunchu w bufecie:
- dla dzieci powyżej 12 lat i osób dorosłych w cenie 40 zł/osoba/doba brutto;
- dla dzieci od 6 do 12 lat w cenie 20 zł/osoba/doba brutto;
 Usługi dodatkowe: pralnia, parking - 10 zł/doba, sauna - 50 zł/godzina (max 4 os.
w pomieszczeniu), bilard - 15 zł/gra, opłata za zwierzęta: 25 zł/zwierzę/doba (osoby z
pupilami są kwaterowane na parterze) – dla naszych Gości rabat 30% na relaks w
saunie!;
 Opłata miejscowa: 2,30 zł/os./doba.

Zapraszamy do dokonywania rezerwacji na naszej stronie
www.orle-gniazdo.pl lub poprzez e-mail recepcja@orle-gniazdo.pl

