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PROMOCJE

GOŁĘBIEWSKI

POLGOL

„GOŁĘBIEWSKI” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-26.02.23 
7 nocy

26.02-07.04.23, 
10-28.04.23, 

06.05-08.06.23, 
11-23.06.23 

7 nocy

07-10.04.23, 
08-11.06.23 

28.04-6.05.23 
min. 2 noce

DOR/2/2P 457 364 585
DZ(7-14)/DOS/2P 230 185 295 (4-14)

DOR/DOS/2P 345 275 440
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/mikolajki/golebiewski-hotel1.html
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położony nad brzegiem jeziora Tałty. 
Zakwaterowanie:  689 komfortowe pokoje 1 i 2 - osobowe o powierzchni ponad 40 m2 w tym 18 pokoi rodzinnych (tzw. STUDIO - dwa pokoje dwuosobowe połączone drzwiami w 
ściance działowej). Wszystkie pokoje posiadają balkony, łazienki z prysznicem, TV SAT, telefon, możliwość podłączenia do Internetu część pokoi ma widok na jezioro Tałty i panoramę 
miasteczka, pozostałe na Klub Jeździecki i kompleks basenów zewnętrznych. 
Do dyspozycji Gości: 2 restauracje, kawiarnia, oberża, tawerna, klub nocny, sale konferencyjne, Akademia Golfa, Studio Zdrowia i Urody Gołębiewska Park Wodny „Tropikana” [basen 
sportowy - długość 25m; szerokość 12m; głębokość od 1,6 m do 2,5m, basen rekreacyjny z falą, basen z hydromasażem wodno-powietrznym, basen szkolny, brodzik dla dzieci, trzy tory 
zjeżdżalni o łącznej długości ok. 700 m, młynek wodny, basen rzeka z prądami, różnorodne wanny jacuzzi - borowinowe, magnezowo-wapniowe, ługowe, morskie, jodowo-bromowe. 
Sauny: parowa i suche o nutach zapachowych - świerkowa, eukaliptusowa, ziół alpejskich, jaskinia solna, sauna śnieżno - lodowa. Tężnie solankowe: tężnia solankowa nasyca powietrze 
jodem, bromem, wapniem i innymi mikroelementami - jod powoduje rozrzedzenie śluzu, brom korzystnie wpływa na oskrzela, a wapń działa antyalergicznie. Tężnia wytwarza w oto-
czeniu magnez, sód, potas i żelazo. Baseny zewnętrzne: sportowy (długość 25 m, szerokość 15 m, głębokość od 1,7 m do 2.6 m), basen rekreacyjny z biczami szkockimi i hydromasażem, 
brodzik dla dzieci oraz taras słoneczny z leżakami)], zabiegi hydroterapii, kąpiele lecznicze, masaże i zabiegi wodne SPA, lodowisko, wypożyczalnia łyżew, Klub zabaw dla dzieci, pokój 
zabaw, ogródek jordanowski, klub jeździecki, salon gier, przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego (m.in. żaglówki, motorówki, rowery wodne, kajaki, jachty, łódki wiosłowe). Park 
Wodny Tropikana czynny codziennie w godzinach 8:00-21:00. Przy wejściu Goście otrzymują jeden ręcznik dla jednej osoby. 
W cenie każdego pobytu: 2 posiłki dziennie – śniadnia i obiady (13-16.00) w formie bufetu, korzystanie z Parku wodnego Tropikana, wstęp na całoroczne lodowisko (możliwość wy-
pożyczenia łyżw za dodatkową opłatą), zajęcia w klubie dla dzieci (10:00-17:00).
Informacje dodatkowe: 1 dziecko do lat 4 przy pobytach krótkich 2-6 nocy i do lat 7  przy pobytach na 7 nocy, pobyt GRATIS – przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju. Krótsze pobyty 
3-6 nocy na zapytanie – informacja w biurze.  Możliwość skorzystania z oferty FIRST MINUTE – WARUNEK – rezerwacja oraz wpłata na min. 3 tygodnie przed pobytem – informacja w 
biurze. 
Park Wodny Tropikana czynny codziennie w godzinach 8:00-21:00. Przy wejściu Goście otrzymują jeden ręcznik dla jednej osoby. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z kompleksu basenów 
tylko pod opieką osób dorosłych.
Parking (odpłatność 20 zł/dobę). Przed hotelem znajduje się również parking nieodpłatny – niedozorowany. 
Hotel akceptuje pobyt zwierząt – 100 zł/doba/małe zwierzę oraz 200 zł/doba/dużo zwierzę.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ *

POLGOL
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miejscowość położona na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Miko-
łajskim i Tałty, w samym centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Doskonałe miejsce dla amatorów żeglarstwa i sportów wodnych, war-
to również zapuścić się na tereny Mazurskiego Parku Krajobrazowego, 
zwiedzić zabytkowe obiekty Mikołajek, skorzystać z tras spacerowych 
wokół Mikołajek oraz głównej atrakcji, jaką jest rejs statkiem „Białej Flo-
ty”.

MIKOŁAJKI


