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Podwójny Sylwester w Magnus Resort **** 

3-dniowy pobyt z Balem Sylwestrowym i Dyskoteką Noworoczną  

w terminie 31.12.-02.01.2022 (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, 

• dla dorosłych: Bal Sylwestrowy w Pałacu Magnus Royal (ok. 50 m od budynku 

głównego) z autorskim menu szefów kuchni, alkoholami w opcji all inclusive, 

barmanem i DJ-em od 20:00 (menu: przystawka, zupa, danie główne, deser, bufet 

zimnych przekąsek, bufet Candy Bar, 2 kolacje), 

• dla dzieci 3-12 lat: Kinder Bal pod opieką profesjonalnych animatorów w Pałacu 
Magnus Royal w godz. 19:00-1:00 z kolacją, bufetem słodkich i słonych przekąsek  

i napojami, 

• dla młodzieży: Sylwestrowy Turniej Piłki Wodnej w godz. 19:00-21:00, a następnie  

w godz. 21:00-2:00 kolacja z Maratonem Filmowym, 

• 01.01.2022 obiadokolacja noworoczna w formie bufetu w godz. 15:00-18:00, 

• Noworoczna Dyskoteka w klubie z welcome drinkiem dla każdego, 

• 10% rabatu na zabiegi w hotelowym SPA, 

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

• zajęcia aqua aerobiku, sala zabaw i gier dla dzieci, WI-FI, parking. 
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Ceny pakietów: 
1 600 zł od osoby w pokoju 2-osobowym standard (dodatkowa doba HB 320 zł/os.) 

1 900 zł od osoby w pokoju 2-osobowym Junior Suite (dodatkowa doba HB 360 zł/os.) 

GRATIS za dziecko 4-12 lat w pokoju z rodzicami (dodatkowa doba HB 120 zł/os.) 

1 400 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.) 

2 500 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 (dodatkowa doba 50 zł) 
 

350 zł/os. - Bal Sylwestrowy w opcji all inclusive (bez noclegu),  

100 zł/dziecko – Kinder Bal dla dzieci 

Rezerwacja: 

Kom. 798 802 040 

E-mail: recepcja@magnusresort.pl 
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 


