
Weekend
z Festiwalem Whisky
Pakiet 3 dniowy

JUZ OD 1 435 PLN, NOC ZA 2 OS. W APARTAMENCIE.

OBOWlAZUJE W TERMINIE: 
23.08-25.08.2019



Wiecej szczegolowych informacji o pakiecie na www.rosevia.pl

+48 725 033 320

Rosevia Resort & SPA to miejsce, w którym nasi Goście będą cieszyć się prawdziwą beztroską, czerpiąc 
radość z bliskości natury, ekologii i piękna. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i materiałów 
najwyższej jakości do Państwa dyspozycji oddajemy 79 komfortowe apartamenty przyjazne rodzinie.  
Jest to wyjątkowe miejsce na rodzinny odpoczynek, wypad we dwoje, czy spotkania firmowe.

OFERTA ZAWIERA:

2 noclegi w pięknym 
i przestronnym apartamencie

• dwudniowy bilet wstępu na Festiwal Whisky w Jastrzębiej Górze
• nowość w ofercie RR!! Dostępność pola do minigolfa zarówno dla dorosłych jak 

i dla dzieci,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek w każdą sobotę,
• zumba - w każdy piątek,
• aqua aerobic - według harmonogramu,
• bon rabatowy o wartości 50 zł do wykorzystania przy zabiegach powyżej 200 zł 

w Dendro SPA,
• indywidualna konsultacja kosmetyczna stanu skóry i dobór pielęgnacji 

domowej,
• nielimitowany dostęp do strefy saun – sauna sucha oraz infrared i Sali cardio,
• nielimitowany dostęp do zewnętrznej strefy rekreacji (zewnętrzne baseny z 

podgrzewaną wodą oraz jacuzzi, siłownia zewnętrzna, boisko rekreacyjne, kort 
tenisowy, bezpieczny plac zabaw o powierzchni ok. 1000m),

• rowery dla każdej grupy wiekowej (foteliki i kaski dla dzieci), hulajnogi, rowerki 
biegowe dla najmłodszych,

• degustacja wędzonych ryb w każdą środę,
• wyjątkowe atrakcje kulinarne na każdy dzień,
• dostępność pokoiku MALUCH (codziennie od 8.00 do 21.00),
• możliwość przedłużenia pobytu w promocyjnej cenie,
• wi-fi.

Dodatkowo płatne:

• możliwość skorzystania z lekcji nauki pływania dla dzieci i dorosłych pod okiem 
doświadczonego instruktora,

• zajęcia z trenerem personalnym - po wcześniejszym zgłoszeniu,
• zajęcia jogi z certyfikowaną joginką - po wcześniejszej rezerwacji.

2 wyjątkowe śniadania oraz 
obiadokolacje z elementami live 
cookingu w Restauracji Natura


