
Szczegóły oferty promocyjnej 
MAJÓWKA W STYLU SLOW w JordaNovej w Beskidzie Sądeckim

PROMOCYJNY PAKIET – OPCJE CENOWE:
 60 zł za osobę za 1 nocleg ze śniadaniem (w formie bufetu)
 80 za osobę za 1 nocleg z pełnym wyżywieniem (śniadanie w formie bufetu, obiad: zupa,

drugie danie, ciasto do kawy, kolacja w formie bufetu lub grilla/ogniska)
 70 zł za osobę za 1 nocleg z pełnym wyżywieniem (śniadanie w formie bufetu, obiad: zupa,

drugie  danie,  ciasto  do  kawy,  kolacja  w  formie  bufetu  lub  grilla/ogniska)  przy  pobycie
powyżej 3 noclegów

 dzieci do lat 4 - bezpłatnie, dzieci ze szkół podstawowych - zniżka 15%.

Powyższe ceny obowiązują przy pobycie na 3, 4 lub 5 noclegów (w wybranym terminie) w dniach
1-5 maja 2019 r. 
UWAGA:  oferta  promocyjna  jest  dostępna  wyłącznie  przez  kontakt  z  recepcją  JordaNovej  za
pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie lub bezpośrednio u kierownika ośrodka.
Konieczna wcześniejsza rezerwacja i wpłata zaliczki (nie później niż 5 dni po dokonaniu rezerwacji).

ZAKWATEROWANIE:
 8-osobowe  drewniane  domki  z  łazienkami  (także  przystosowane  dla  osób

niepełnosprawnych)
 jedno- i dwupokojowe apartamenty (pokoje dwuosobowe) z łazienką z prysznicem i toaletą.

DODATKOWE UDOGODNIENIA W PAKIECIE:
 możliwość bezpłatnego skorzystania (w zależności  od dostępności)  z  leżaków, hamaków,

rowerów, kijków do nordic walkingu, gier planszowych, szachów, piłkarzyków
 sala  gimnastyczna,  boisko  na  terenie  ośrodka,  stoły  do  tenisa  stołowego  oraz  aula

z możliwością projekcji filmów (bezpłatne, dostępne po ustaleniu rezerwacji)
 bezpłatna  kawa,  herbata,  woda  -  dostępne  w stołówce  w  godz.  6:00-22:00;  możliwość

skorzystania z ogólnodostępnej kuchenki mikrofalowej
 bezpłatny parking
 kącik do zabawy dla dzieci, krzesełka do karmienia, możliwość bezpłatnego wypożyczenia

łóżeczka turystycznego dla maluchów
 dostęp do wifi
 teren ośrodka strzeżony 24h na dobę

REZERWACJE, PYTANIA: 
tel. 018 446 33 21, e-mail: biuro@jordanova.pl
kierownik CW JordaNova: Jacek Szelest, tel. 784 647 220, e-mail: jszelest@cmjordan.krakow.pl 
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