RELAKS 3 lub 7 dni
Regeneracja Odpoczynek Odbudowa
PAKIET 3 dni OBEJMUJE:

PAKIET 7 dni OBEJMUJE:

2 noclegi
wyżywienie (śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja)
3 zabiegi relaksacyjne na ciało:
masaż gorącymi kamieniami
masaż twarzy
zabieg owocowy na ciało
SPA (basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa)
FITNESS(siłownia, sala fitness)
REKREACJA(kajaki, rowery, sprzęt do nordic walking,
tenis stołowy)

WAŻNE INFORMACJE

POBYT 3 dni
Miesiąc

Pokój
2-osobowy

Pokój
1-osobowy

X-IV

430 zł

450 zł

590 zł

V-IX

460 zł

480 zł

620 zł

Pokój De Lux**

Miesiąc

Pokój
2-osobowy

Pokój
1-osobowy

X-IV

970 zł

1 180 zł

1 250 zł

V-IX

1 090 zł

1 300 zł

1 370 zł

przy minimum 2 osobach w pokoju

dla korzystających z pakietu - rabat 20%
na zabiegi lecznicze (z wyłączeniem kriokomory i masaży)
opłata miejscowa 2 zł / osoba / doba
bezprzewodowy internet w specjalnych strefach na terenie hotelu
parking 15 zł / samochód osobowy / doba

DZIECI BEZ ZABIEGÓW
do 3 roku życia - nocleg bezpłatnie, jeżeli nie zajmują oddzielnego łóżka,
możliwość wykupienia 1/2 wyżywienia 25 zł / dziecko / doba*
dzieci 4-12 lat z 1/2 wyżywienia - 90 zł / dziecko/ doba*
*dotyczy dzieci z opiekunami

POBYT 7 dni

**

6 noclegów
wyżywienie (śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja)
4 zabiegi relaksacyjne na ciało:
masaż gorącymi kamieniami
masaż twarzy
masaż aromaterapeutyczny
zabieg owocowy na ciało
SPA (basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa)
FITNESS (siłownia, sala fitness)
REKREACJA (kajaki, rowery, sprzęt do nordic walking,
tenis stołowy)

Pokój De Lux**

DIETY:
Dieta wegetariańska - dopłata 15 zł/osoba/dzień
Dieta wegańska - dopłata 20 zł/osoba/dzień
Dieta bezglutenowa - możliwa po dostarczeniu
przez klienta własnych produktów - bez dopłaty
Możliwość skorzystania z innych diet za dopłatą

Ośrodek AZS Wilkasy

Więcej informacji: Centrum Rehabilitacji & SPA | +48 87 428 0 715 | spa@azs-wilkasy.pl | www.azs-wilkasy.pl
Rezerwacja pobytu: Recepcja Hotelu | +48 87 428 0 700 | wilkasy@azs.pl

Gdańsk

Wilkasy

243 km

Olsztyn

Giżycko
5 km

100 km

Białystok
Warszawa

170 km

238 km

TAWERNA

ROZBITEK

AZS COSA Ośrodek w Wilkasach | ul. Niegocińska 5, Wilkasy | 11-500 Giżycko
tel.: +48 87 428 0 700 | fax: +48 87 428 0 701 | wilkasy@azs.pl

www.azs-wilkasy.pl

