
PO
LSKA

37

Zobacz
oferty z:

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SK

CZ

PL

WILLA „ROZTOKA” 
BUKOWINA TATRZAŃSKA 
położona na południowym stoku Wierchu Olczańskiego, 200 m do 
kompleksu 6 wyciągów oraz 900 m do Term Bukovina.
Zakwaterowanie: obiekt posiada 68 miejsc noclegowych w pokojach: 
1-, 2-, 3- osobowych oraz studiach 4 osobowych (2 pomieszczeniowych, 
niektóre z łóżkiem piętrowym). Pokoje standard (ok. 11 m2) oraz o pod-
wyższonym standardzie (lux, ok. 16 m2)– każdy wyposażony w łazien-
kę, TV LCD, czajnik elektryczny oraz szklanki. Pokoje o podwyższonym 
standardzie są po remoncie, mają większy metraż oraz lodówkę. 
Do dyspozycji Gości: TatraSPA (łaźnia fińska i parowa, kabina infra-
red), centrym urody (solarium, gabinet masażu, studio fryzjersko – 
kosmtyczne Uroda), salon gier (bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, dart), 
bezpłatna wypożyczalnia rowerów, pokój oraz plac zabaw dla dzieci, 
taraz widokowy, drewniana altanka, przechowalnia sprzętu sporto-
wego, przechowalnia bagażu, sala konferencyjna, stanowisko kom-
puterowe z Internetem, WiFi, parking bezpłatny niestrzeżony. 
W cenie każdego pobytu: możliwość wypożyczenia rowerów (w sezonie 
letnim), sanek i kijów trekkingowych, przechowalnia sprzętu narciarskie-
go (w sezonie zimowym), WiFi, parking, dostęp do salonu gier, możliwość 
korzystania z altany i grilla w ogrodzie, możliwość wypożyczenia żelazka. 
W cenie pkaietu FERIE: 2 posiłki dziennie, wieczór regionalny z ka-
pelą góralską na żywo, ognisko z pieczeniem kiełbasek i grzańcem 
(poniedziałek), 3 x 1h wejście do SPA w godzinach otwarcia.
W cenie pobytu WIELKANOC: 4 noce, śniadania przygotowane ze 
świeżych, lokalnych produktów w formie bufetu, obiadokolacje serwo-
wane (16.00 - 18.00), wspólne ozdabianie pisanek, przejazd furmanką 
do kościoła na święcenie pokarmów. uroczyste śniadanie wielkanocne, 
w Wielkanoc całodzienny bufet słodkości (kawa, herbata, ciasto), 1x1h 
wejście OPEN do SPA na pobyt (sauna fińska, łaźnia parowa, kabina na 
podczerwień IR) w godzinach 17.00 - 21.00,  koszyczek na święconkę, 
poniedziałek wielkanocny - śniadanie z kapelą góralską oraz śmigus 
dyngus, 19.00 - ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Informacje dodatkowe: Możliwość przyjazdu z kotem lub psem do 10 
kg - 30 zł/doba. W przypadku pobytów z samymi śniadaniami - możli-
wość dokupienia obiadokolacji 40 zł/osoba dorosła, 30 zł/ dziecko 3-10 
lat. Dziecko do lat 3 przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju pobyt bez-
płatny bez świadczeń. Możliowść wypożyczenia łóżeczka 15 zl/doba. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLROZ

„ ROZTOKA” 
CENA ZA 1 NOC

02.01-
26.02.23 

FERIE 7 nocy

26.02-
31.03.23 

min. 2 noce

06-11.04.23 
WIELKANOC 
min. 4 noce

DOR/1/2P 280 210 324
DOR, DZ/2/2P 265 210 324
DOR, DZ/3/2P 300 234 348

DOR, DZ/2lux/2P 282 234 348
DOR, DZ/3lux,/2P 286 234 324
DOR, DZ/4lux/2P 241 210 306
DOR,DZ/ST4/2P 140/1P 280 305

ceny podane w PLN SPRAWDŹ 
PROMOCJE
ROZTOKA

http://www.karpatia.pl/bukowina-tatrzanska/roztoka-willa.html
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miejscowość położona ok. 10 km od przejścia granicznego na Słowację 
– Łysa Polana, doskonale rozwinięta baza turystyczna, bliskość gór w 
połączeniu z jednym z najnowocześniejszych w Europie i największym 
w Polsce kompleksem wodnym (TERMA BUKOWINA) pozwolą wszyst-
kim aktywnie wypoczywać przez cały rok.
W gminie jest 31 wyciągów narciarskich, z tego większość oświetlonych 
z dobrze rozwiniętą gastronomią, wypożyczalniami sprzętu turystycz-
nego (narty, rowery górskie), szkółkami narciarskimi.

BUKOWINA TATRZAŃSKA 


