
Górski Park Równica
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E-mail: recepcja@rownica.pl

www.rownica.pl

Zachęcamy Państwa do zorganizowania pobytu wakacyjnego w Górskim Parku 

Równica. Villa Jelenica jest to obiekt znajdujący się u szczytu góry Równica o 

wysokości 885 m n.p.m w rozgałęzieniu Pasma Wiślańskiego w Beskidzie 

Śląskim położony pomiędzy dolinami Wisły i Brennicy. Nasza baza noclegowa 

wyposażona jest w pełny węzeł sanitarny, TV oraz Internet WiFi.
Dysponujemy 12-toma komfortowymi pokojami. Łączna ilość miejsc – 36 
w pokojach:
Pok. 1 – 4 os, Pok. 2 – 4 os, Pok. 3 – 4 os, Pok. 4 – 2 os (łóżko małżeńskie), Pok. 
5 – 4 os, Pok. 6 – 2 os, Pok. 7 – 2 os (łóżko małżeńskie), Pok. 8 – 4 os, Pok. 9 – 5 
os, Pok. 10 – 2 os, Pok. 11 – 2 os, Pok. 12 – 2 os

Dla naszych najmłodszych gości przygotowaliśmy:

- letni plac zabaw

- klimatyzowaną salę telewizyjną

- gry planszowe

- kącik małego malarza

- stół do tenisa stołowego

- stół do gry w bilard 

- krzesełko do karmienia

- kolejka górska

- huśtawka Komet
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A dla dorosłych:

- całoroczny tor saneczkowy rollercoaster

- kino 7D

- huśtawka Komet

- karczma Biesiadna( Verona)

- fast-food „Hamburger”

- plac grillowy

– monitorowany parking

                          

                               Oferty obowiązują od 06.07 do 31.08

                                                             OFERTA I 
3 dni

- 2 noclegi dla dwóch osób
- 2 śniadania dla dwóch osób
- 2 smaczne dwudaniowe obiadokolacje
- 1 zjazd torem saneczkowym dla każdej osoby
- zapierające dech w piersiach widoki oraz rodzinną atmosferę

Cena dla dwóch osób: 420 zł

Dzieci do lat 3 bezpłatnie- (nocleg z rodzicem lub opiekunem)
Dzieci od 3-6 lat –dopłata 210 zł

Powyższe ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
Ostateczne potwierdzenie rezerwacji nastąpi po wniesieniu bezzwrotnego zadatku w 

wysokości 

200 zł w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji. Wszelkich informacji udziela 

recepcja Villi Jelenica tel: (033) 856 48 00 e-mail: recepcja@rownica.pl
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OFERTA II:
7 dni

- 6 noclegów dla dwóch osób
- 6 śniadań dla dwóch osób
- 6 smacznych dwudaniowych obiadokolacji
- 1 zjazd torem saneczkowym dla każdej osoby
- zapierające dech w piersiach widoki oraz rodzinną atmosferę

Cena dla dwóch osób: 1080 zł

Dzieci do lat 3 bezpłatnie- (nocleg z rodzicem lub opiekunem)
Dzieci od 3-6 lat –dopłata 499 zł

Powyższe ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
Ostateczne potwierdzenie rezerwacji nastąpi po wniesieniu bezzwrotnego zadatku w 

wysokości 300 zł w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji. Wszelkich informacji udziela 
recepcja Villi Jelenica tel: (033) 856 48 48 e-mail: recepcja@rownica.pl

Konto bankowe: ING Bank 33 1050 1083 1000 0090 8000 8080
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OFERTA III:
10 dni

- 9 noclegów dla dwóch osób
- 9 śniadań dla dwóch osób
- 9 smacznych dwudaniowych obiadokolacji
- 1 zjazd torem saneczkowym dla każdej osoby
- zapierające dech w piersiach widoki oraz rodzinną atmosferę

Cena dla dwóch osób: 1680 zł

Dzieci do lat 3 bezpłatnie- (nocleg z rodzicem lub opiekunem)
Dzieci od 3-6 lat –dopłata 799 zł

Powyższe ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
Ostateczne potwierdzenie rezerwacji nastąpi po wniesieniu bezzwrotnego zadatku w 

wysokości 500 zł w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji. Wszelkich informacji udziela 
recepcja Villi Jelenica tel: (033) 856 48 48 e-mail: recepcja@rownica.pl

Konto bankowe: ING Bank 33 1050 1083 1000 0090 8000 8080
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OFERTA IV:
14 dni

- 13 noclegów dla dwóch osób
- 13 śniadań dla dwóch osób
- 13 smacznych dwudaniowych obiadokolacji
- 1 zjazd torem saneczkowym dla każdej osoby
- zapierające dech w piersiach widoki oraz rodzinną atmosferę

Cena dla dwóch osób: 2399 zł

Dzieci do lat 3 bezpłatnie- (nocleg z rodzicem lub opiekunem)
Dzieci od 3-6 lat –dopłata 999 zł

Powyższe ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
Ostateczne potwierdzenie rezerwacji nastąpi po wniesieniu bezzwrotnego zadatku w 

wysokości 1000 zł w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji. Wszelkich informacji udziela 
recepcja Villi Jelenica tel: (033) 856 48 48 e-mail: recepcja@rownica.pl

Konto bankowe: ING Bank 33 1050 1083 1000 0090 8000 8080
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