
Powitajmy Nowy Rok
w Kompleksie Beskid

Pakiet dostępny w terminach: 
28 grudzień – 2 styczeń 2020 (5 nocy) lub 

30 grudzień – 1 styczeń 2020 (2 noce)



Pakiet obejmuje:
 • Nocleg w przytulnych pokojach.
 • Smaczne śniadanie w formie bogatego 

menu.
 • Kolację w formie szwedzkiego stołu w godz. 

17:00 – 19:00.
 • Relaks i odprężenie w hotelowej strefie 

Wellness (basen, jacuzzi, sauna fińska,  
sala do ćwiczeń).

 • Przechowalnia sprzętu narciarskiego.
 • 10% rabatu na świąteczny skipass pobytowy 

(5 dni).
 • 15% rabatu na Termy Chochołowskie.
 • Bezpłatne wi-fi.
 • Dostępny parking.

Specjalnie dla maluchów:
 • Bajkowy Sylwester dla najmłodszych: przekąski zimne i gorące, konkursy, zabawy, 

dyskoteka, zajęcia plastyczne.
 • Popołudniowe przedszkole Beskid Kids pod okiem animatora 15:00 – 20:00.
 • Kącik malucha w restauracji hotelowej.

Cena za osobę dorosłą to 160 zł i zawiera:
 • Wyśmienitą kolację bufetową.
 • Wybór przekąsek zimnych.
 • Bufet napoi ciepłych i zimnych (kawa, 

herbata, woda, soki).

 • Słodkości.
 • Lampka szampana na przywitanie 

Nowego Roku.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu. 
Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład pakietu nie podlega zmniejszeniu jego wartości. 

 Ilość miejsc w ofercie ograniczona.

Powitaj Nowy Rok pyszną kolacją Sylwestrową z DJ, gdzie Szef Kuchni zabierze Cię w kulinarną 
podróż z różnych zakątków świata!

Kupując wejście na Kolację Sylwestrową, karnet na stok w dn. 31.12.2019 w godz. 20:00 – 1:00 
dostaniesz GRATIS !

Dokonaj rezerwacji już dziś:
rezerwacje@kompleksbeskid.pl 

+48 18 268 89 20

Powitajmy Nowy Rok
w Kompleksie Beskid

Ceny w pakiecie na 5 nocy:
Osoba dorosła Cena za dziecko 4 – 12 lat

Pokój STANDARD 1580 zł 1100 zł

Pokój DELUXE 1890 zł 1100 zł

Dzieci do lat 4 bez świadczeń – bezpłatnie w pokoju z rodzicami.

Ceny w pakiecie na 2 noce:
Osoba dorosła Cena za dziecko 4 – 12 lat

Pokój STANDARD 680 zł 580 zł

Pokój DELUXE 780 zł 580 zł


