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Oferta Specjalna

Wiosna 2019
W skład pakietu wchodzą:
noclegi w komfortowym pokoju z pełnym węzłem sanitarnym oraz urządzeniami
multimedialnymi,
śniadania w formie obfitego bufety szwedzkiego*,
obiady lub obiadokolacje serwowane do stolika (w zależności od wybranej opcji)
kolacje w formie obfitego bufety szwedzkiego*, (w zależności od wybranej opcji)
deser oraz kawa i herbata do każdej obiadokolacji,
10% zniżki na zabiegi oraz masaże, które są wykonywane w pensjonacie,
saunę (czas wykorzystania zależny od pakietu) – dotyczy osób dorosłych,
możliwość bezpłatnego wypożyczenia leżaków oraz kijków do Nordic Walking,
bezpłatny parking oraz Wi-Fi na terenie całego Pensjonatu.
poz: art-news

Wielkanoc 2019
Pakiet Wielkanocny obejmuje:
noclegi w komfortowych pokojach,
wiosenne śniadania w formie szwedzkiego bufetu, w tym uroczyste śniadanie
Wielkanocne przy tradycyjnym polskim stole z wielkanocnymi potrawami i ciastami. Nie
zabraknie żuru, jajek, szynek, kiełbas, mazurków, serników, bab i innych specjałów,
pyszne świąteczne obiady,
kolacje w formie szwedzkiego bufetu, w tym piątkowa kolacja jak nakazuje tradycja –
postna,
ciasta domowego wypieku przez cały pobyt,
nalewki i inne alkohole – dostępne podczas I Dnia Świąt,
wspólne malowanie pisanek połączone z konkursem na najładniejszą,
przygotowanie koszyka z potrawami wielkanocnymi oraz ich poświęcenie,
spacer po Iwoniczu Zdroju z przewodnikiem,
zabawa taneczna z muzyką na żywo – II Dzień Świąt,
1/2 h sauny dla każdego pokoju GRATIS!
bezpłatny dostęp do bilarda, tenisa stołowego, rowerka stacjonarnego, bieżni, stepera,
bezpłatny parking oraz bezprzewodowy Internet,
zdrowa i orzeźwiająca woda źródlana Iwoniczanka dostępna w pokojach na przywitanie,
akceptujemy pobyt zwierząt domowych (dopłata 25 zł doba).
poz: art-news

Majówka 2019
Pakiet Iwonicka Majówka obejmuje:
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noclegi w komfortowych pokojach z łazienką oraz TV,
śniadania w formie bufetu szwedzkiego,
pyszne obiady bądź obiadokolacje z deserem serwowane do stolika (w zależności od
opcji),
kolacje w formie bufetu szwedzkiego(w opcji FB),
1/2 h sauny dla każdego pokoju GRATIS!
10 % zniżki na masaże i zabiegi oferowane w Pensjonacie,
możliwość kijków do Nordic – walking, leżaków,
bezprzewodowy Internet dostępny na całym obiekcie,
dostęp do: bilarda, tenis stołowego, rowerka, bieżni, stepera – bezpłatnie,
zdrowa i orzeźwiająca woda źródlana Iwoniczanka dostępna w pokojach
na przywitanie,
akceptujemy pobyt zwierząt domowych (dopłata 25 zł doba),
parking bezpłatny.
poz: art-news

Lato 2019
W skład pakietu wchodzi:
noclegi w komfortowym pokoju z pełnym węzłem sanitarnym oraz urządzeniami
multimedialnymi,
śniadania w formie obfitego bufety szwedzkiego*,
obiady lub obiadokolacje – w zależności od wybranej wersji,
deser oraz kawa i herbata do każdego obiadu/obiadokolacji,
kolacje w formie obfitego bufety szwedzkiego* - w zależności od wybranej wersji,
10% zniżki na zabiegi oraz masaże, które są wykonywane w pensjonacie,
saunę (czas wykorzystania zależny od pakietu) – dotyczy osób dorosłych,
możliwość bezpłatnego wypożyczenia leżaków oraz kijków do Nordic Walking,
bezpłatny parking miejski,
Wi-Fi na terenie całego Pensjonatu.
poz: art-news
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