Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Olimpijska 1
Tel.: /+48 33/ 855 24 14

www.startwisla-opp.pl
poczta@osstart.com.pl

CENNIK
Obowiązuje od 1.07.2019
POKOJE

1-3 DOBY

POWYŻEJ 3 DÓB

Nocleg ze śniadaniem w pokoju 1-osobowym

115,00 zł

110,00 zł

Nocleg ze śniadaniem (za 1 os.) w pokoju 2-os.

110,00 zł

105,00 zł

Nocleg ze śniadaniem (za 1 os.) w pokoju 3-os.

105,00 zł

100,00 zł

Nocleg ze śniadaniem (za 1 os.) w pokoju 4-os.

100,00 zł

95,00 zł

Pokój studio 3-osobowe

320,00 zł

Pokój studio 4-osobowe

430,00 zł

Apartament 2-osobowy B&B

380,00 zł

Apartament 4-osobowy B&B

550,00 zł

Sala konferencyjna

GASTRONOMIA

Wyż ywienie całodzienne (65,00 zł)
ŚNIADANIE
OBIAD
KOLACJA
18,00 zł

33,00 zł

18,00 zł

Basen rekreacyjno-rehabilitacyjny [opłata od 1 osoby za 45 min. pływania]
Dorośli (bilet normalny)
Dzieci, młodzież, studenci, emeryci
Rodzina (2 os. dorosłe + 2 dzieci)
KARNET miesięczny (bez limitu wejść)
Wynajęcie basenu (max. 20 osó b)
Dokonujemy rezerwacji godzin wstępu.

15,00 zł
9,00 zł
35,00 zł
100,00 zł
180,00 zł

Dodatkowe informacje:
Dla gości indywidualnych przebywających dłużej niż 1 dobę korzystanie
z basenu raz dziennie (45 min.) w cenie noclegu.
Do pobytu dłuższego niż 1 doba obowiązuje opłata klimatyczna w kw:
2 zł dla os. dorosłych, 1 zł dla emerytów, rencistów, dzieci i młodzieży.
Parking bezpłatny.
OBIEKTY SPORTOWE
Czas
godzina
Sala do gier zespołowych
godzina
Sala sportowa specjalistyczna
godzina
Boisko – trening
godzina
Boisko – mecz
dzień
Stadion – wynajem
dzień
Stadion – zawody LA
godzina
Oświetlenie stadionu
godzina
Bieżnia wewnętrzna 100 m
godzina
Bieżnia 400 m
godzina
Siłownia - 1 os.
Siłownia - dla grup,
godzina
rezerwacja na wyłączność
Siłownia – KARNET
do godz. 19
miesięczny dla młodzieży
szkolnej
Siłownia – KARNET
do godz. 19
miesięczny
Sala konferencyjna

dzień

ODNOWA BIOLOGICZNA
masaż klasyczny całościowy (60 min.)
masaż klasyczny częściowy (20 min.)
masaż kręgosłupa i pleców (30 min.)
masaż sportowy
masaż usprawniający (po kontuzjach)
masaż limfatyczny
masaż podwodny całkowity
masaż wirowy – wanna
masaż wirowy – kończyny górne
kąpiel solankowa - wanna mała
kąpiel solankowa – wana duża (dla grup)
kąpiel solankowa – wana duża (dla grup)
kąpiel solankowa – wana duża (dla grup)

sauna /grupa do 10 os/
fizykoterapia (1 zabieg)

150,00 zł
60,00 zł
90,00 zł
300,00 zł
Cena

110,00 zł
45,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
70,00 zł
40,00 zł
90,00 zł
1%
140,00 zł
2%
220,00 zł
3%
280,00 zł
120,00 zł
18,00 zł

Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cen przy dłuższych pobytach
prosimy o kontakt mailowy: marketing@osstart.com.pl
Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
Wszystkie podane ceny zawierają podatek
Cennik dotyczy osób indywidualnych.

Cena

170,00 zł
140,00 zł
350,00 zł
600,00 zł
5 500,00 zł
2 500,00 zł
200,00 zł
60,00 zł
17,00 zł
20,00 zł
150,00 zł
60,00 zł
90,00 zł
300,00 zł

dzień

ODNOWA BIOLOGICZNA
masaż klasyczny całościowy (60 min.)
masaż klasyczny częściowy (20 min.)
masaż kręgosłupa i pleców (30 min.)
masaż sportowy
masaż usprawniający (po kontuzjach)
masaż limfatyczny
masaż podwodny całkowity
masaż wirowy – wanna
masaż wirowy – kończyny górne
kąpiel solankowa - wanna mała

Cena

110,00 zł
45,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
70,00 zł
40,00 zł
90,00 zł
1%
140,00 zł
2%
220,00 zł
3%
280,00 zł
120,00 zł
18,00 zł

kąpiel solankowa – wana duża (dla grup)
kąpiel solankowa – wana duża (dla grup)
kąpiel solankowa – wana duża (dla grup)

sauna /grupa do 10 os/
fizykoterapia (1 zabieg)

Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cen przy dłuższych pobytach
- prosimy o kontakt mailowy: marketing@osstart.com.pl

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Olimpijska 1
Tel.: /+48 33/ 855 24 14

Cena

170,00 zł
140,00 zł
350,00 zł
600,00 zł
5 500,00 zł
2 500,00 zł
200,00 zł
60,00 zł
17,00 zł
20,00 zł

Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
Wszystkie podane ceny zawierają podatek
Cennik dotyczy osób indywidualnych.

–
–

OBIEKTY SPORTOWE
Czas
godzina
Sala do gier zespołowych
godzina
Sala sportowa specjalistyczna
godzina
Boisko – trening
godzina
Boisko – mecz
dzień
Stadion – wynajem
dzień
Stadion – zawody LA
godzina
Oświetlenie stadionu
godzina
Bieżnia wewnętrzna 100 m
godzina
Bieżnia 400 m
godzina
Siłownia - 1 os.
Siłownia - dla grup,
godzina
rezerwacja na wyłączność
Siłownia – KARNET
do godz. 19
miesięczny dla młodzieży
szkolnej
Siłownia – KARNET
do godz. 19
miesięczny
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Basen rekreacyjno-rehabilitacyjny [opłata od 1 osoby za 45 min. pływania]
Dorośli (bilet normalny)
Dzieci, młodzież, studenci, emeryci
Rodzina (2 os. dorosłe + 2 dzieci)
KARNET miesięczny (bez limitu wejść)
Wynajęcie basenu (max. 20 osó b)
Dokonujemy rezerwacji godzin wstępu.

15,00 zł
9,00 zł
35,00 zł
100,00 zł
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Dodatkowe informacje:
Dla gości indywidualnych przebywających dłużej niż 1 dobę korzystanie
z basenu raz dziennie (45 min.) w cenie noclegu.
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2 zł dla os. dorosłych, 1 zł dla emerytów, rencistów, dzieci i młodzieży.
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