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WILLA „SILENE” 
BUKOWINA TATRZAŃSKA 
położona ok. 1km od basenów termalnych – TERMA  BUKOWINA i ok. 6 km od 
basenó w TERMA BANIA oraz ok. 200 m od wyciągu narciarskiego, nowa, kame-
ralna willa, z wnętrzami elegancko wykończonymi z elementami architektury re-
gionalnej, utrzymanymi w ciepłych stonowanych kolorach. W pobliżu (300-1000 
m): postój dorożek konnych, przystanek autobusowy, sklep spożywczy, stoiska z 
pamiątkami, karczmy regionalne, jazda konna, widokowe trasy spacerowe.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 osobowe standard oraz deluxe oraz ro-
dzinne studio (2 oddzielne sypialnie). Wszystkie pokoje z łazienkami, TV 
SAT, lodówką telefonem, czajnikiem bezprzewodowym, dostępem do 
Internetu. 
Do dyspozycji gości: bilard, kącik zabaw dla dzieci, przechowalnia sprzę-
tu sportowego, Internet wi-fi – gratis, parking monitorowany – niestrze-
żony, możliwość wypożyczenia leżaków, wózka spacerowego dla dzieci, 
suszarki do włosów, żelazka.
W cenie każdego pobytu: 15% zniżki w restauracji Skalnica na cały asor-
tyment nie objęty wcześniejszą promocją, WiFi, parking niestrzeżony mo-
nitorowany. 
W cenie pobytu WIELKANOC: 4 noce oraz śniadania w tym Śniada-
nie Wielkanocne, 3 obiadokolacje oraz świąteczny obiad z akompania-
mentem kapeli góralskiej, w Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny 
całodzienny bufet kawowy z ciastami oraz kawą i herbatą, dodatkowe 
atrakcje: w Wielką Sobotę przygotowywanie koszyczków do święcenia i 
przejazd furmanką do kościoła na święcenie pokarmów, rabaty na baseny 
termalne ora do Energylandii (bilety do kupienia w recepcji), wypożycze-
nie kijków do nordic Walking, a latem rowerów.    
Informacje dodatkowe: Pierwsze dziecko do lat 3 przy 2 osobach doro-
słych bez świadczeń – GRATIS – możliwość dokupienia śniadania 20,-zł, 
drugie – odpłatnie (jak dziecko 3-10 lat). W przypadku pobytów ze śnia-
daniami możliwość dopłaty do obiadokolacji: 45,-zł/os.dor./dzień, 30,-zł/
dziecko do 10 lat – ½ porcji. Obiekt nie akceptuje zwierząt. Możliwość wy-
pożyczenia łóżeczka dla dziecka 30 zł/doba.

POLSIL

„SILENE” 
CENA 

ZA 1 NOC

02.01-
26.02.23 

min. 3 noce

26.02-07.04.23, 
11-28.04.23, 

07.05-08.06.23, 
11-23.06.23, 

24.09-09.11.23, 
12.11-01.12.23 

min. 2 noce

07-11.04.23 
WIELKANOC 

4 noce

28.04-07.05.23, 
08-11.06.23, 

23.06-14.07.23, 
03-24.09.23, 
09-12.11.23, 
01-23.12.23 
min. 3 noce

14.07-
03.09.23 

min. 3 noce

DOR/2,3/1P 211 156 270/2P 169 182
DZ(3-10)/2,3/1P 166 125 216/2P 138 150
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SILENE

http://www.karpatia.pl/bukowina-tatrzanska/silene-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 


