BIURO WCZASOWO TURYSTYCZNE
„KOLTUR” Spółka z o.o.
31-516 Kraków, ul. Rondo Mogilskie 1
KONTO BANKOWE: Bank Rozwoju Eksportu S. A. O / Kraków 80 1140 1081 0000 3979 3600 1001
tel. (+48-12) 393-36-00, 393-36-60
NIP: 675-10-96-392
tel./fax (+48-12) 422-82-79
e-mail: koltur@kr.onet.pl

WYCIECZKA DO SZCZAWNICY z KULIGIEM

MIEJSCOWOŚĆ:
Szczawnica położona jest w pięknej dolinie Grajcarka. Dolina ta rozdziela Małe Pieniny od Beskidu
Sądeckiego. To górskie uzdrowisko leży na wysokości ok. 500 m npm. Wyjątkowe położenie doliny
powoduje, że panuje tutaj łagodny, a zarazem wyjątkowy mikroklimat. Decydujący wpływ na to
mają między innymi porastające zbocza dolin lasy, duże nasłonecznienie, mała ilość opadów i
czyste niezanieczyszczone niczym powietrze.

ZAKWATEROWANIE:
Komfortowy kompleks sanatoryjno – hotelowy pięknie położony w części uzdrowiskowej
Szczawnicy, na słonecznym stoku góry Bryjarka ze wspaniałym widokiem na Szczawnicę oraz
Pieniny w pobliżu Pijalni Wód Mineralnych. Do dyspozycji: bardzo bogate zaplecze rekreacyjne z
basenem, saunami suchą i parową, jacuzzi oraz Salonem Spa, bogata i nowoczesna baza
zabiegowa odnowy biologicznej, jak również kawiarnia, restauracja serwująca obfite, smaczne
domowe posiłki oraz parking.

TERMIN: do uzgodnienia
PROGRAM:
I DZIEŃ:
- wyjazd w godzinach rannych
- zakwaterowanie w ośrodku
- wyjazd na kulig z ogniskiem
- powrót do ośrodka
- możliwość skorzystania z basenu gratis i zabiegów SPA (dodatkowo płatne)
- kolacja z dyskoteką, nocleg
II DZIEŃ:
- śniadanie
- wyjazd na baseny termalne
- powrót do ośrodka
- późny obiad
- czas wolny - możliwość skorzystania z basenu gratis i zabiegów SPA (dodatkowo płatne)
- bal karnawałowy z zabawą taneczną
- nocleg
III DZIEŃ:
- śniadanie
- wykwaterowanie z ośrodka
- powrót w godzinach popołudniowych
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CENA: 939,00 zł/os (przy grupie min.55-osobowej)

CENA ZAWIERA:
transport autokarem klasy lux
zakwaterowanie: 2 noclegi w pok. 2 osobowych z łazienkami
wyżywienie: 2 śniadania, obiad, kolacja, uroczysta kolacja z zabawą taneczną
kulig z ogniskiem
wycieczka na baseny termalne (transport + wstęp)
opiekę pilota
ubezpieczenie
podatek VAT

ZAPRASZAMY!!!
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