
Zima 2021
w Kompleksie Beskid

18 stycznia - 14 marca



Nocleg w przytulnych pokojach.
Smaczne śniadanie w formie bogatego bufetu*
Kolacje w formie szwedzkiego stołu w godz. 17:00 – 19:00*
Relaks i odprężenie w hotelowej strefie Wellness (basen, jacuzzi, sauna fińska, 

Nielimitowany spersonalizowany Skipass.
15% rabatu na Termy Chochołowskie.
Bezpłatne Wi-Fi.
Dostępny i bezpłatny parking.
Przechowalnia sprzętu narciarskiego.

Popołudniowe przedszkole Beskid Kids pod okiem animatora 15:00 – 20:00 

Kącik malucha w restauracji hotelowej.
Nowość: możliwość zapisania dziecka do zimowego przedszkola dla dzieci –
BESKID SNOW ACADEMY.

Sporty zimowe, szaleństwo na śniegu i sezonowe atrakcje - to wszystko 
z niecierpliwością będzie czekać na Was i Wasze pociechy! Przybywajcie 

do naszej śnieżnej krainy w Kompleksie Beskid. 

Pakiet dostępny w terminie od 18.01 - 14.03.2021

Pakiet obejmuje:

sala do ćwiczeń).

Specjalnie dla maluchów:

w sali zabaw.

Zima 2021
w Kompleksie Beskid

Pakiet - 5 nocy

1 695 zł

1 295 zł

1 470 zł

1 270 zł

Pakiet - 7 nocy

2 300 zł

1 779 zł

1 989 zł

1 749 zł

Cena za osobę dorosłą
DELUXE

Cena za dziecko 
4-12 lat DELUXE

Cena za osobę dorosłą
STANDRAD

Cena za dziecko 
4-12 lat STANDARD

*Forma serwowania wszystkich
posiłków odbywa się zgodnie 
z aktualnymi rozporządzeniami
organów państwowych.
*Kwota prezentowana w tabeli
jest ceną za łóżko dla dziecka
 4-12 lat
*Cena za dziecko 4-12 lat na
dostawce: Deluxe 7 dni - 1679 zł, 
5 dni - 1195 zł,  Standard 7 dni - 
1649 zł, 5 dni - 1170 zł
*Dopłata do pokoju
jednoosobowego - 50% wartości
ceny za osobę dorosłą

Dokonaj rezerwacji już dziś:
rezerwacje@kompleksbeskid.pl

+18 268 89 20

Dzieci do lat 3 bez świadczeń – bezpłatnie w pokoju z rodzicami. 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.


