
CENA PAKIETU OBEJMUJE:

ZABIEGI SPA DLA 2 OSÓB:

2 noclegi dla 2 osób w pokoju dwuosobowym
2 śniadania

"TROPIKANA"

- bufet szwedzki w Restauracji Czerwonej w godz. 7.00-11.00

Wstęp do kompleksu basenów, saun, jacuzzi

i siłowni

w piątek i sobotę od godz. 22.00

w piątek i sobotę od godz. 20.00

2 kolacje w Restauracji Czerwonej w godz. 18.30-21.00

słodka niespodzianka firmy TAGO na powitanie
Dyskoteka w Klubie Nocnym
Dancing w Restauracji Zielonej

Jagodowy peeling ciała

Jagodowa maska na ciało

o działaniu nawilżającym i ujędrniającym

Jagodowy sorbet odżywczy

Masaż 30 min wybranej części ciała
(Zabiegi razem trwają 1,5 godziny)

ul.Karkonoska 14, 58-540 Karpacz

tel. +48 75/76 70 742 -745, email: recepcja.karpacz golebiewski.pl

www.golebiewski.pl/karpacz

@

Rezerwacja zabiegów w Studiu Zdrowia i Urody Gołębiewska na min. 5 dni przed ich realizacją pod nr tel. (75) 76 70 861

Potwierdzamy realizację zaproszenia w miarę dostępności pokoi. Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu

i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
Zapraszamy do skontaktowania się z Recepcją w celu omówienia szczegółów oferty,
(75) 76 70 742-745, e-mail: recepcja.karpacz@golebiewski.pl

Jagodowy Relaks

2570 zł
2 noclegi dla 2 osób
26.02-23.06.2023r.

(z wyłączeniem

28.04-06.05.2023r.,
08-10.06.2023r.)

07.04-10.04.2023r.,

Goście posiadający Hoteli Gołębiewski

otrzymają .

Złotą Kartę
dodatkowy rabat

2900 zł
2 noclegi dla 2 osób

do 25.02.2023r.
07.04-10.04.2023r.,
28.04-06.05.2023r.,

08-10.06.2023r

DLA PANI
Masaż relaksujący ciała

na jagodowym sorbecie odżywczym,

stworzonym na bazie naturalnych olejów

- działanie nawilżające

i wygładzające
(Zabiegi razem trwają 50 minut)

DLA PANA



CENA PAKIETU OBEJMUJE:

ZABIEGI SPA DLA 2 OSÓB:

2 noclegi dla 2 osób w pokoju dwuosobowym
2 śniadania
2 obiady

- bufet szwedzki w Restauracji Czerwonej w godz. 7.00-11.00

w Restauracji Czerwonej w godz. 13.30-16.00

Wstęp do kompleksu basenów, saun, jacuzzi

i siłowni

w piątek i sobotę od godz. 22.00

w piątek i sobotę od godz. 20.00

2 kolacje w Restauracji Czerwonej w godz. 18.30-21.00

"TROPIKANA"
słodka niespodzianka firmy TAGO na powitanie
Dyskoteka w Klubie Nocnym
Dancing w Restauracji Zielonej

Relaksujący masaż pleców

ciepłym olejem kokosowym (30 minut)

ul.Karkonoska 14, 58-540 Karpacz

tel. +48 75/76 70 742 -745, email: recepcja.karpacz golebiewski.pl

www.golebiewski.pl/karpacz

@

Rezerwacja zabiegów w Studiu Zdrowia i Urody Gołębiewska na min. 5 dni przed ich realizacją pod nr tel. (75) 76 70 861

Potwierdzamy realizację zaproszenia w miarę dostępności pokoi. Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu

i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
Zapraszamy do skontaktowania się z Recepcją w celu omówienia szczegółów oferty,
(75) 76 70 742-745, e-mail: recepcja.karpacz@golebiewski.pl

Kokosowe Ukojenie

2330 zł 2650 zł

Goście posiadający Hoteli Gołębiewski

otrzymają .

Złotą Kartę
dodatkowy rabat

2 noclegi dla 2 osób
26.02-23.06.2023r.

(z wyłączeniem

28.04-06.05.2023r.,
08-10.06.2023r.)

07.04-10.04.2023r.,

2 noclegi dla 2 osób
do 25.02.2023r.

07.04-10.04.2023r.,
28.04-06.05.2023r.,

08-10.06.2023r



CENA PAKIETU OBEJMUJE:

ZABIEGI SPA DLA 2 OSÓB:

2 noclegi dla 2 osób w pokoju dwuosobowym
2 śniadania
2 obiady

- bufet szwedzki w Restauracji Czerwonej w godz. 7.00-11.00

w Restauracji Czerwonej w godz. 13.30-16.00

Wstęp do kompleksu basenów, saun, jacuzzi

i siłowni

w piątek i sobotę od godz. 22.00

w piątek i sobotę od godz. 20.00

2 kolacje w Restauracji Czerwonej w godz. 18.30-21.00

"TROPIKANA"
słodka niespodzianka firmy TAGO na powitanie
Dyskoteka w Klubie Nocnym
Dancing w Restauracji Zielonej

Dla Pani:

Peeling ciała z drobinkami złota

Złota maska na ciało działaniu odżywczym

Krem ze złotymi drobinkami

Dla Pana:

Masaż relaksujący ciała na olejku z 23 karatowym złotem (50 minut)

ul.Karkonoska 14, 58-540 Karpacz

tel. +48 75/76 70 742 -745, email: recepcja.karpacz golebiewski.pl

www.golebiewski.pl/karpacz

@

Goście posiadający Hoteli Gołębiewski

otrzymają .

Złotą Kartę
dodatkowy rabat

Złoty RELAKS

Rezerwacja zabiegów w Studiu Zdrowia i Urody Gołębiewska na min. 5 dni przed ich realizacją pod nr tel. (75) 76 70 861

Potwierdzamy realizację zaproszenia w miarę dostępności pokoi. Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu

i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
Zapraszamy do skontaktowania się z Recepcją w celu omówienia szczegółów oferty,
(75) 76 70 742-745, e-mail: recepcja.karpacz@golebiewski.pl

2580 zł 2910 zł
2 noclegi dla 2 osób

07.04-10.04.2023r.,

26.02-23.06.2023r.
(z wyłączeniem

28.04-06.05.2023r.,
08-10.06.2023r.)

2 noclegi dla 2 osób
do 25.02.2023r.

07.04-10.04.2023r.,
28.04-06.05.2023r.,

08-10.06.2023r


