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Wczasy Świąteczne
w SZCZAWNICY
Hotel NAWIGATOR ***
termin: 23
cena:

- 27.12.2020

1 050

zł/ os.

Magia Świąt Bożego Narodzenia to rodzinne chwile spędzone w gronie najbliższych. Spędźcie wspólnie ten
wyjątkowy czas w Hotelu Nawigator. Zachwyćcie się domową kuchnią, pięknymi widokami i magiczną
atmosferą Świąt w górskim kurorcie.
SZCZAWNICA, poza kulturalną rozrywką i pełnym relaksu klimatem, jest również doskonałą propozycją dla ludzi
poszukujących aktywnego wypoczynku. To idealne miejsce do uprawiania wszelakich sportów, a szczególnie do pieszych
wędrówek i spacerów górskimi szlakami czy konnych oraz rowerowych przejażdżek.
Zimą Szczawnica to wymarzone miejsce dla wielbicieli białego sportu – trasy narciarskie, snowboardowe, kuligi, skutery
śnieżne i wiele innych.
Pijalnia Wód w Szczawnicy znajduje się na Placu Dietla w stylowym „Domu nad Zdrojami", wybudowanym przez Józefa
Stefana Szalaya w 1863 roku. W 2008 roku budynek przy Placu Dietla został ponownie otwarty mieszcząc w swoich
niepowtarzalnych wnętrzach przepiękna stylową pijalnię sześciu wód mineralnych, a na piętrze Galerię Pijalni Wód
Mineralnych.
Warto odwiedzić i napić się jednej ze szczaw – Helena, Stefan, Józef, Józefina, Ja, i Magdalena, oraz wstąpić na piętro do
Galerii, by obejrzeć aktualną wystawę jednego z lokalnych artystów.
Szczawnickie wody mineralne - szczawy, są wykorzystywane w leczeniu chorób układu oddechowego i układu ruchu.

Hotel NAWIGATOR *** to dynamiczny obiekt wypoczynkowo-konferencyjny, położony na wzgórzu w centrum
uzdrowiska. To doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi, ludzi pragnących połączyć pracę z wypoczynkiem, jak
również dla lubiących aktywne formy spędzania czasu.
Do dyspozycji gości Hotel Nawigator oddaje 57 pokoi - 2 i 3 osobowych z których roztacza się malowniczy
widok na otaczający hotel park oraz panoramę Pienin.
Swoim gościom nowo otwarta restauracja Hotelu Nawigator oferuje bogate menu kuchni polskiej i regionalnej.
Relaks i wyciszenie goście hotelu odnajdą w gabinecie masażu podczas zabiegu leczniczego lub
relaksującego, jak również na naszym letnim tarasie, z którego podziwiać można widok na Palenicę oraz
zieloną okolicę i alejki parku wraz z Inhalatorium. Osoby lubiące spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu
mogą skorzystać z pobliskich parków zdrojowych czy udać się na wycieczkę pieszą lub rowerową po
okolicznych trasach widokowych. Do dyspozycji najmłodszych gości hotel przygotował pokój zabaw.
POKOJE: w hotelu znajduje się 120 miejsc noclegowych w 57 pokojach. Każdy pokój posiada własną łazienkę
oraz wyposażony jest w telewizor, telefon, lodówkę oraz czajnik. W 2012 roku pokoje zostały wyremontowane
zyskując nowy, atrakcyjny wystrój, a w grudniu 2015 ponownie nadano im świeżości i oryginalnego nastroju.
Wszystkie pokoje mają dostęp do Internetu.
WYŻYWIENIE: restauracja Hotelu Nawigator oferuje bogate menu kuchni polskiej i regionalnej. Odnowione w
grudniu 2015 roku wnętrza zapraszają gości nowoczesnym wystrojem oraz przytulną atmosferą.
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Codziennie do dyspozycji gości jest również sąsiadujący z restauracją bar, w którym można wypocząć w miłej i
spokojnej atmosferze przy filiżance aromatycznej kawy czy znakomitym deserze.
CENA ZAWIERA:

4 noclegi w komfortowych pokojach,

2 śniadania w formie bufetu z bogatym wyborem dań w dniach 24.12 i 27.12,

2 śniadania świąteczne w formie bufetu z bogatym wyborem tradycyjnych dań w dniach 25 - 26.12

tradycyjna kolacja wigilijna w dniu 24.12,

1 obiadokolacje z daniami serwowanymi i zimną płytą w dniu 23.12,

2 obiadokolacje świąteczne z daniami serwowanymi i zimną płytą z tradycyjnym menu w dniach 2526.12,

10% rabatu w hotelowym barze.
NIEODPŁATNIE:

sala zabaw dla dzieci,

możliwość wypożyczenia sanek w recepcji hotelowej,

dostęp do internetu WiFi na terenie całego hotelu,

miejsce parkingowe na parkingu zewnętrznym,

karta rabatowa upoważniająca do zniżek w grupie
Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica na czas pobytu.
ZNIŻKI:
- dzieci 0 - 3 lat (bez świadczeń) - BEZPŁATNIE
- dzieci 3 - 12 lat - cena 650 zł
- 3 os. pow. 12 lat na dostawce – 950 zł
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ:

oferta restauracji hotelowej a'la carte i hotelowego baru,

stół do bilarda znajdujący się w hotelu - 4zł/ grę,

gabinet masażu znajdujący się w hotelu,

oferta medyczna Uzdrowiska Szczawnica - zabiegi w Inhalatorium, pijalnia wód mineralnych.
UWAGI:
W recepcji pobierana jest dodatkowo opłata uzdrowiskowa w wysokości 3zł/ os./ dobę.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu.
Oferta zawiera podatek. Oferta nie może być łączona z żadną inną. Hotel zastrzega sobie prawo do zmian
cen pakietów.
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