
6 noclegów
 zakwaterowanie w domkach hotelowych lub apartamentach
wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany z
podwieczorkiem)
wieczorek muzyczny
zajęcia rekreacyjne i integracyjne: wycieczki piesze, rejs żaglówką i statkiem po
jeziorze, rowery wodne

korzystanie ze strefy SPA: sauna, wanny z hydromasażem
korzystanie ze strefy SPORT: siłownia, boiska sportowe, sala zabaw z piłkarzykami,
bilardem, tenisem stołowym, mały basen letni
korzystanie z infrastruktury kompleksu RELAKS Międzybrodzie Bialskie: 

codzienne zajęcia z instruktorem fitness
masaż dla każdego uczestnika turnusu
wycieczka piesza na Górę Żar z animatorem

wycieczki autokarowe:Pętla Beskidzka (Żywiec - Wisła - Ustroń - Koniaków),
Kraków i Wadowice,
Muzeum Browaru w Żywcu
wycieczkę na Górę Żar (wjazd i zjazd kolejką) oraz zwiedzanie elektrowni Porąbka-Żar
wycieczka piesza na Magurkę Wilkowicką

możliwość zorganizowania transportu grupowego z dowolnego miasta
możliwość wykupienia dodatkowej wycieczki
możliwość dokupienia dodatkowych usług: masaże relaksacyjne, konsultacje
dietetyczne, aqua aerobic lub inne

(zajęcia uzależnione są od uzbierania się odpowiedniej liczby osób)

kompleks basenów odkrytych, przystań wodna 
(uzależnione od warunków pogodowych)

 
Dla pobytów grupowych oferujemy również:

 
Atrakcje fakultatywne*:

*atrakcje możliwe przy uzbieraniu się odpowiedniej ilości osób
 
 

Dodatkowo:

PAKIET SENIOR 7 DNI

Zapraszamy na 7-dniowy pobyt w Kompleksie Wypoczynkowym Relaks 
Skorzystaj z pakietu dla seniora już teraz! 

Oferujemy 7-dniowe pobyty w naszym kompleksie 
w otoczeniu Gór Beskidu Małego i Jeziora Międzybrodzkiego!

Pakiet senior 7 dni obejmuje:

+ 48 602 55 22 00

kontakt@miedzybrodzie.net.pl facebook.com/basen.relaks

www.miedzybrodzie.net.pl



Domek STANDARD

- pobyty indywidualne z 6 noclegami i atrakcjami:
 

PAKIET SENIOR 7 DNI

Ceny

+ 48 602 55 22 00

kontakt@miedzybrodzie.net.pl facebook.com/basen.relaks

www.miedzybrodzie.net.pl

Poniższy cennik ma charakter wyłącznie informacyjny, 
w przypadku pobytów grupowych ceny ustalamy indywidualnie.

2 osoby:
1020 zł/ osoba

3 osoby:
960 zł/ osoba

4 osoby:
900 zł/ osoba

5 osób i więcej:
780 zł/ osoba

Domek LUX
 

2 osoby:
1200 zł/ osoba

3 osoby:
1020 zł/ osoba

4 osoby:
900 zł/ osoba

Apartament 2-4 osobowy
 

2 osoby:
900 zł/ osoba

3 osoby:
840 zł/ osoba

4 osoby:
750 zł/ osoba

Apartament 5-6 osobowy
 

2 osoby:
960 zł/ osoba

3 osoby:
900 zł/ osoba

4 osoby:
840 zł/ osoba

5 osób i więcej:
780 zł/ osoba

od 799 zł/ osoba - skontaktuj się z nami!
- pobyty grupowe z 6 noclegami i atrakcjami:


