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Boże Narodzenie w Magnus Resort **** 

3-dniowy pobyt w terminie 24 – 26.12.2021 (piątek-niedziela) 

Pakiet zawiera: 
• 2 noclegi w wybranym rodzaju pokoju (doba hotelowa od 15:00-11:00), 

• codzienne śniadania w formie bufetu 7:00 - 11:00, 

• 24.12. w godz. 17:00-21:00 uroczysta kolacja wigilijna w Pałacu Magnus Royal (ok. 50 m 

od budynku głównego) z menu: zupa, danie główne, bufet zimny i gorący oraz napoje: 
woda, soki, kawa, herbata, wino białe i czerwone, 

• 25.12. obiadokolacja bożonarodzeniowa w formie bufetu 15:00-18:00, 

• rodzinne spotkanie ze Świętym Mikołajem, 

• wieczory filmowe, 

• 10% rabatu na zabiegi w hotelowym SPA, 

• korzystanie z basenu, sauny i siłowni codziennie w godzinach 8:00 -22:00, 

• zajęcia aqua aerobiku i rozgrywki piłki wodnej, 

• korzystanie z sali zabaw i gier dla dzieci 

• nielimitowany dostęp do WI-FI 

• miejsce parkingowe. 
 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA Z RABATEM -10%! 
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Ceny pakietów: 
1 350 zł od osoby w pokoju 2-osobowym standard (dodatkowa doba HB 320 zł/os.) 

1 650 zł od osoby w pokoju 2-osobowym Junior Suite (dodatkowa doba HB 360 zł/os.) 

530 zł od dziecka 4-18 lat w pokoju z rodzicami (dodatkowa doba HB 120 zł/os.) 

750 zł od osoby dorosłej na dostawce do pokoju 2-os. lub pokoju Junior Suite  

(jako 3 os. w pokoju) (dodatkowa doba HB 260 zł/os.) 

2 000 zł od osoby w pokoju 1-osobowym (pokój 2-os. do pojedynczego wykorzystania) 

(dodatkowa doba HB 400 zł/os.) 

150 zł – opłata za zwierzę domowe 

300 zł/os. – udział w kolacji wigilijnej 24.12.2021 (bez noclegu) 
 

Rezerwacja: 

Kom. 798 802 040 

E-mail: reservations@goldentulipmagnus.com 
 

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku 30% wartości pakietu na podany numer konta: 

Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach 

ul. Kopernika 5, 40-064 Katowice 

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.  

#MiejsceRelaksu 


