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HOTEL PERŁA BIESZCZADÓW Termin pobytu:
01.10-21.12.2016 
03.01-14.04.2017*

W cenie pakietu oferujemy:

• 10 noclegów
• Wyżywienie 3 posiłki dziennie z możliwością doboru 

diety (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu 
wyjazdu)

• Powitalny Drink
• Codzienna kawa w barze
• Owoce w pokoju
• 3 masaże częściowe
• 2 okłady borowinowe
• Hydroterapia: hydromasaż z olejkami, kąpiel w 

kapsule SPA, kąpiel solankowa, kąpiel CO2, kąpiel w 
ekstrakcie borowinowym

• Pakiet SPA (do wyboru PAKIET A lub B)
• REHABILITACJA: Masaż barków i kręgów szyjnych, 

Masaż kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, Prąd 
TENS, kąpiel wirowa kończyn dolnych, kąpiel wirowa 
kończyn górnych

• Relaks w basenie krytym i jacuzzi
• Sale klubowe: tenis stołowy, piłkarzyki
• Oświetlony stok z wyciągiem narciarskim (czynny 

przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)
• Kompleks boisk sportowych

Cena pakietu za 10 noclegów 
(cena dla 1 osoby):

w pokoju 2-osobowym komfort

3.365 zł
2.495 zł

PAKIET SPA A
• Zabieg rozgrzewający ,,Aksamitne dłonie” 

(wygładzająco - nawilżający na przesuszone dłonie)
• Detoksykująca kąpiel stóp z algami 
• Relaksacyjny masaż twarzy 
• Peeling całego ciała 

PAKIET SPA B
• Odżywczy masaż twarzy z ampułką (bomba 

witaminowa)
• Nawilżający zabieg na ciało 
• Zabieg rozgrzewający ,,Aksamitne dłonie” 

(wygładzająco- nawilżający na przesuszone dłonie)
• Zabieg ekstremalnie wygładzający dłonie 

”Ekspresowa odnowa”

Wyposażenie pokoi:   telefon, tv sat, łazienka, lodówka, suszarka do włosów 
Uwagi: opłata klimatyczna płatna według lokalnego taryfikatora

 Elegancki, komfortowy hotel, profesjonalna ob-
sługa i niezwykły krajobraz sprzyjają zarówno rodzinnemu 
wypoczynkowi jak i twórczej pracy. Do dyspozycji Gości 
jest także Dom Wczasowy jak i stylowe, drewniane, cało-
roczne domki.
 W hotelu a także w domu wczasowym znajdują się 
pokoje 1-, 2-osobowe oraz apartamenty. Organizację kon-
ferencji, seminariów i innych imprez okolicznościowych 
umożliwia centrum konferencyjno-szkoleniowe posiadają-
ce trzy w pełni wyposażone sale szkoleniowe.

Hotel Perła Bieszczadów posiada bardzo bogatą bazę od-
nowy biologicznej oraz SPA (Czarna Perła Wellness & SPA). 
Podczas turnusów rehabilitacyjnych nasi Goście mogą sko-
rzystać z bogatej bazy zabiegowej: hydroterapia (masaż 
podwodny całego ciała, kąpiel wirowa kończyn górnych i 
dolnych), fizykoterapia, elektroterapia (galwanizacja, in-
terdynamik, tens), światłoterapia, magnetoterapia, diady-
namik, okłady borowinowe, biostymulacja laserowa.

Opis Obiektu 

• Sala zabaw dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, sanki dla 
dzieci

• Monitorowany parking
• Internet

*Oferta cenowa nie obowiązuje podczas ferii zimowych. Rabaty nie sumują się. 


