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"Listopad na Ciepło i po Bieszczadzku" 
Wyjątkowy czas spędzony w Osadzie Magury. 

  

Kiedy słońce wstaje, a poranne mgły otulają zbocza Bieszczadzkich gór nie 
ma nic przyjemniejszego, jak powitanie dnia w takiej scenerii z ukochaną 
osobą. 
Zapraszamy Państwa do spędzenia wyjątkowego pobytu w naszej Osadzie. 
Na powitanie otrzymają Państwo zimny poczęstunek w postaci 
regionalnych specjałów: doskonały regionalny kozi ser, pieczywo na 
zakwasie, marynowane grzyby z okolicznych lasów oraz papryka w 
miodzie. Ponadto na terenie Osady udostępnimy Państwu położoną w 
zacisznym miejscu Saunę, z której będą Państwo mogli skorzystać w 
swoim gronie. Całość pobytu spędzą Państwo w jednej z naszych chat, w 
których do Państwa dyspozycji znajduje się przestronny salon z kominkiem, 
otwarta kuchnia, łazienka i dwie sypialnie. Liczba pakietów jest 
ograniczona. 
  

 
 

Pakiet "Listopad na Ciepło i po Bieszczadzku" zawiera: 

 Pobyt w chacie dla 2 osób (3 noclegi) 
 Zimny poczęstunek na przywitanie 
 Dwie godziny sauny (przy robieniu rezerwacji prosimy o określenie, 

którego dnia i w jakich godzinach będą Państwo chcieli skorzystać z 
Sauny) 

 10% rabatu na dodatkowy nocleg 
 Cena pakietu: 749zł (dopłata do każdej kolejnej osoby 10 PLN/doba)  
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Regulamin promocji Listopad na Ciepło i po Bieszczadzku: 

1. Organizatorem promocji jest operator obiektu Osada Magury: Magury Usługi Hotelarskie 
Kamil Woś. 

2. Promocja jest ważna do momentu jej zakończenia przez Organizatora a liczba pakietów 
jest ograniczona. 

3. Skorzystanie z Sauny wymaga określenia dokładnego terminu i jest jednorazowe. 
4. W sytuacji, gdy dany termin Sauny będzie zajęty Organizator może zaoferować inny 

termin. W przypadku braku możliwości ustalenia alternatywnego terminu oferta staje się 
nieważna. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nie ze swojej winy, nie będzie 
mógł dostarczyć oferty. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie o ile nie będzie 
mógł dostarczyć jej pierwotnej wersji w wystarczającej jakości. 

7. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w 
rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w ofercie. 

8. Do Chat w położeniu VIP i Chaty Prezesa dopłata wg cennika. 
 

 

 


