
GOLDEN TULIP MAGNUS BIELSKO BIAŁA – BYSTRA 

25.06. – 31.08.2021

Odkryj swój sposób na udany wyjazd w góry - wyjście na szlaki bezpośrednio

z hotelu! Do Państwa dyspozycji oddajemy nowoczesne i przestronne pokoje, siłownię,

saunę oraz basen z tarasem widokowym.

Pakiet 3 dni /2 noce zawiera:

• 2 noclegi w wybranym typie pokoju (doba hotelowa od 15:00 do 11:00)

• śniadania 7:00-10:00

• obiadokolacje 16:00-18:00

• pakiet napoi: woda, soki, kawa i herbata w trakcie posiłków

• rabat 50% na masaż na łóżku Aquatizer

• korzystanie z basenu, sauny i siłowni

• korzystanie z sali zabaw oraz sali gier dla dzieci

• dostęp do Internetu WI-FI

• miejsce parkingowe.

Informujemy, że zakres świadczonych w ramach pakietu usług może ulec zmianie w związku
z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Rezerwacji należy dokonać telefonicznie 798 802 040

lub mailowo reservations@goldentulipmagnus.com

mailto:reservations@goldentulipmagnus.com


GOLDEN TULIP MAGNUS BIELSKO BIAŁA – BYSTRA 

25.06. – 31.08.2021

Cena pakietu 3 dni / 2 noce:

• 609 zł od osoby w pokoju 2-osobowym - standard (dodatkowa doba 300 zł)

• 690 zł od osoby w pokoju 2-osobowym – Junior Suite (dodatkowa doba 

345 zł)

• 330 zł od dziecka 4-18 lat w pokoju z rodzicami (dodatkowa doba 165 zł)

• 490 zł od osoby dorosłej na dostawce do pokoju 2-osobowym standard lub

pokoju Junior Suite – jako 3 os. w pokoju (dodatkowa doba 245 zł)

• 890 zł od osoby w pokoju 1-osobowym (pokój 2-osobowy do pojedynczego 

wykorzystania (dodatkowa doba 445 zł)

• 100 zł opłata za zwierzę domowe (dodatkowa doba 50 zł)

Rezerwacji należy dokonać telefonicznie 798 802 040

lub mailowo reservations@goldentulipmagnus.com

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku 40% wartości pakietu 

przelewem na konto:

MAGNUS ROYAL SP. Z O.O. SP. K.

ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała

ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY „SILESIA” W KATOWICACH

Numer rachunku: 93 8437 0002 0090 0157 7372 0021 

Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 

Dopłata do wartości rezerwacji wymagana jest 

najpóźniej w dniu przyjazdu do hotelu.
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