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ISCHIA   
 

 

 
OPIS: w otoczeniu natury i zaledwie kilka kroków od morza, Central Park Hotel cieszy się absolutnie 

uprzywilejowaną pozycją. Długie tradycje, pomieszczenia urządzone z dbałością o szczegóły, przestronne i 

komfortowe pokoje, nowoczesne udogodnienia, takie jak bezprzewodowy LAN, urokliwy ogród, duży basen 

w środku bujnej śródziemnomorskiej flory, nowoczesne Spa z "Beauty & Wellness" Center "oraz termy 

sprawiają, że Central Park Hotel jest trafionym wyborem na idealne wakacje na Ischii. 

 

 

 

 

       

    USŁUGI: hall z Wi-Fi, recepcja, bar, sala tv-sat, bar amerykański,    

winda,   basen termalny, solarium z leżakami, leżaki i parasole. Wieczorna potańcówka, 

mały parking, bez opieki. Dozwolone małe zwierzęta domowe. 
 

Termy: bardzo nowoczesne SPA, które jest prawdziwą oazą relaksu i odnowy biologicznej. 

Droga ku całkowitej odnowie biologicznej do krainy piękna i przyjemności. Już przy recepcji 

naszego SPA otoczy Cię słodka atmosfera Orientu, gdzie światło i zapach świec, aromaty i 

muzyka w tle jest wstępem do otrzymania zdrowia i pielęgnacji urody. Nasze SPA, oprócz 

działu zajmującego się zabiegami termalnymi i kąpielami błotnymi, jest wyposażone w 

dział kosmetyczny, siłownię, łaźnię turecką, ścieżkę Kneippa i basen termalny z chromoterapią.  

Nasza kadra specjalistów pomoże Ci w wyborze najbardziej odpowiedniego leczenia oferując: 

spersonalizowane programy odchudzające, zabiegi przeciwstarzeniowe i relaksujące. masaże, 

maski termiczne, peeling, gorący hot stone i wiele innych zabiegów kosmetycznych total body, 

twarz, dłonie i stopy. 
 

RESTAURACJA: oferuje najlepsze smaki, aromaty, owoce morza i inne regionalne dania 

powstałe w oparciu o długą tradycję kulinarną Ischii i doskonałości śródziemnomorskiej kuchni. 

"La Veranda" oferuje możliwość spróbowania potraw nawet na świeżym powietrzu w 

najgorętszych okresach. 
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POKOJE ECONOMY: oferują wszystkie wygody potrzebne by spędzić 

idealne wakacje na wyspie Ischia. Pokoje te są świeże i jasne, wszystkie mają 

ładne okno, a niektóre mały taras. Są przestronne, mają powierzchnię 18/20 m. 

Urządzone są gustownie i wyposażone w wiele usług: telewizor LCD, sejf, 

minibar, telefon bezpośredni, Internet bezprzewodowy, klimatyzacja - od 

czerwca do września - niedawno wyremontowana prywatna łazienka z 

prysznicem i suszarką do włosów 

 

POKOJE STANDARDOWE: są to niezwykle przytulne, jasne i 

przestronne pokoje - mierzą 18/20 m2 - urządzone ze smakiem i 

elegancją. Oprócz gustownego wystroju pokoje oferują przyjemny taras na 

którym możemy spędzić błogie chwile relaksu. Całkowity komfort w 

tych pokojach zapewniają: telewizor LCD, sejf, minibar, telefon 

bezpośredni, Wi- Fi, klimatyzacja - od czerwca do września - prywatna 

łazienka niedawno odnowiona z prysznicem i suszarką.  

 

POKOJE SUPERIOR: oferują dużo przestrzeni - 22/24 mq - oraz świat komfortu. 

Atmosfera i wystrój w tych pokojach jest hołdem dla stylu architektonicznego i 

kolorystycznego wyspy Ischia. Pokoje są wyposażone w ładny balkon z widokiem na park i 

oferują wiele innych usług: telewizor LCD, sejf, minibar, telefon, wifi, klimatyzacja - od 

czerwca do września - nowo wyremontowana prywatna łazienka z prysznicem.  

 

 

Central Park Hotel Terme 

 

Dopłaty Zniżki 

Kwota 7 nocy                                         

Half Board 

Pokój 

Economy 

Pokój 

Standard 

Pokój 

Superior 

3° łóżko 

0/3 lat 

3°/4° 

łóżko 

3/12 lat 

Dorosły 

A 19.04 - 22.04 (Wielkanoc) 3 

noce 

240 30 70  Gratis  40% 20% 

B 31.03 - 19.05 | 29.09 - 20.10 490 70 175 Gratis 40% 20% 

C 19.05 - 16.06 525 70 175 Gratis  40% 20% 

D 16.06 - 21.07 | 15.09 - 29.09 560 70 175 Gratis 40% 20% 

E 21.07 - 04.08 595 70 175 Gratis  40% 20% 

F 04.08 - 11.08 | 25.08 - 15.09 665 70 175 Gratis 40% 20% 

G 11.08 - 25.08* 920 70 175 Gratis  50% 20% 

Obowiązkowo do zapłaty na miejscu: Podatek miejski, *Kolacja galowa 15. sierpnia € 50,00 za osobę. 

Dopłata jedynka € 175. 

 


