
to niezapomniane chwile, do których będziesz chciał wrócić 

RODZINNE FERIE 2017 
Beskid Sądecki  to jedno z najlepszych miejsce w Polsce do zimowego szaleństwa. Piękne górskie 

pejzaże oraz niepowtarzalny charakter regionu są gwarancją na udany zimowy odpoczynek. 

Entuzjaści białego szaleństwa, amatorzy biegówek oraz spacerowicze po całym dniu wrażeń  

w białym puchu zaznają odpoczynku w domowej atmosferze jaką oferuje Państwu  „Tylicki Zdrój”.  

 

Oferta Pakietowa: 

Oferta obowiązuje w terminie: 

01.01.2017 do 28.02.2017 

 

Preferowany pobyt  minimum 7-dni 

Cena za dobę *: 

- od osoby - 90 zł. 

- dzieci 3-12 lat – 80 zl. 

- dzieci do 3 roku życia – bezpłatnie jeżeli śpią  

z rodzicami.  

 

Promocja na pobyt w okresie  

od 16.01.2017 – 10.02.2017  

 

*W przypadku indywidulanych negocjacji cen 

nie obowiązują pozostałe warunki niniejszej 

oferty. 

 

Do ceny doliczamy taksę klimatyczną  

2,00 zł od osoby za dobę.  

Pakiet zawiera: 

Noclegi w komfortowo urządzonych pokojach 

(na wyposażeniu każdego z pokoi znajduje się 

czajnik bezprzewodowy, szklanki, kieliszki, 

sztućce, lodówka, telewizor LCD`32, łazienka) 
 

Śniadania w formie bufetu szwedzkiego 

(śniadania oparte na produktach regionalnych 

pochodzących z naszego oraz zaprzyjaźnionych 

gospodarstw agroturystycznych, w tym m.in.: miód, 

powidła, oscypki, ser bundz, galaretki mięsne, pasty 

serowe, jajecznica, sałatki, naleśniki, racuchy, na 

indywidulane zamówienie – zupa mleczna oraz inne 

tradycyjne przysmaki śniadaniowe). 

 

Obiadokolacja z deserem (zupa, danie główne, 

deser). 

Internet Wi-Fi. 

Miejsce postojowe 

Dla narciarzy: 

- Zniżka 10-20 % na karnet punktowy – Stacja 

narciarska TyliczSKI  

- Zniżka 10-20 % na karnet punktowy – Stacja     

       narciarska MASTER –Ski 

- Bezpłatny przejazd SKI-BUSEM na Stację 

narciarską TyliczSKI i  z powrotem. 

do Państwa dyspozycji przechowalnia sprzętu 

narciarskiego z ogrzewaniem podłogowym. 

 

3 razy w tygodniu zajęcia i warsztaty dla dzieci z 

animatorem posiadającym wykształcenie 

pedagogiczne. 

 Program zajęć animacyjnych  dla dzieci    

             realizowany przy grupie min. 6 dzieci*: 

 - zajęcia muzyczno-ruchowe, 

 - warsztaty plastyczne,  

 - „Małe kino na dużym ekranie” seans   

                filmowy z przysmakami dla dzieci, 

- „Turniej piłkarski” – rywalizacja przy 

stole z piłkarzykami, a dla młodszych dzieci 

turniej gier planszowych dostosowanych do 

wieku (dla zwycięzców nagroda gospodarzy 

oraz nagrody pocieszenia), 

- „Budujemy dom” – wspólne budowanie z 

klocków, 

- warsztaty kreatywne -  wspólne 

wykonywanie pamiątek z masy solnej, 

* dzieci do lat 3 – udział w zajęciach wraz z 

opiekunem 

Dodatkowo do dyspozycji gości oferujemy: 

Pokój zabaw dla dzieci  

możliwość wypożyczenia sanek, jabłuszek do 

zjeżdżania 

wózek spacerowy, krzesełka do karmienia  

 Gabinet masażu  rehabilitacyjnego (dodatkowo 

płatne). 

Możliwość skorzystania z odnowy 

biologicznej wraz z basenem znajdującej się  

w odległości 5 km od pensjonatu (dodatkowo 

płatne). 

Warunkiem rezerwacji jest wpłata  zadatku   

w wysokości 30% wartości pakietu. 

Pozostała część płatności za pobyt dokonywana 

jest najpóźniej w dniu przyjazdu.  

Płatność gotówką lub przelewem 

na rachunek bankowy : 

21 1090 2590 0000 0001 3151 8912. 



 


