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Wielkanoc w Magnus Resort**** 

4-dniowy pobyt w terminie 15-18.04.2022 (piątek-poniedziałek) 

Program pobytu: 

Wielki Piątek 15.04.2022 

Przyjazd Gości do hotelu (zakwaterowanie od godz. 15:00) 

16:00-18:00 obiadokolacja w formie bufetu z gotowaniem na żywo 

19:00-21:00 wieczór filmowy dla dzieci 
 

Wielka Sobota 16.04.2022 

7:00-11:00 śniadanie w formie bufetu z gotowaniem na żywo 

11:00-13:00 rodzinne przygotowywanie koszyczków ze święconką 

16:00-18:00 grillowa obiadokolacja z kapelą góralską 

19:00-21:00 animacje dla dzieci 
 

Niedziela Wielkanocna 17.04.2022 

7:00-11:00 Wielkanocne śniadanie w formie bufetu z gotowaniem na żywo 

11:00-13:00 animacje dla dzieci 

16:00-18:00 Wielkanocna obiadokolacja w formie bufetu z gotowaniem na żywo 

19:00-21:00 animacje dla dzieci 

19:00-1:00 zabawa taneczna z DJ-em i drinkiem powitalnym 



Hotel Magnus Resort****, ul. Fałata 222, 43-360 Bystra 

www.magnusresort.pl 

Poniedziałek Wielkanocny 18.04.2022 

7:00-11:00 śniadanie w formie bufetu z gotowaniem na żywo 

Wyjazd Gości z hotelu (wykwaterowanie do godz. 12:00) 

 

Dodatkowo, każdy pakiet obejmuje: 

✓ Korzystanie z basenu, sauny i siłowni codziennie 8:00-22:00 

✓ Zajęcia aqua aerobiku i rozgrywki piłki wodnej 

✓ Promocje na zabiegi w hotelowym SPA & Wellness „Rituals” (zachęcamy do 

wcześniejszej rezerwacji zabiegów pod numerem 797 333 356) 

✓ Korzystanie z sali zabaw dla dzieci oraz sali gier 

✓ Nielimitowany dostęp do WIFI 

✓ Bezpłatny parking. 
 

Ceny pakietów: 

1 200 zł od osoby w pokoju 2-osobowym standard (dodatkowa doba HB 280 zł/os.) 

1 500 zł od osoby w pokoju 2-osobowym Junior Suite (dodatkowa doba HB 380 zł/os.) 

550 zł od dziecka 4-12 lat w pokoju z rodzicami (dodatkowa doba HB 150 zł/os.) 

850 zł od osoby dorosłej na dostawce do pokoju 2-os. (dodatkowa doba HB 250 zł/os.) 

150 zł opłata za zwierzę domowe 

 
 

Rezerwacja: 

Kom. 798 802 040 

E-mail: recepcja@magnusresort.pl 
 

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku 40% 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 


