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ISCHIA 
 

 

 

OPIS: oaza elegancji, relaksu, odnowy biologicznej, pośród kwitnącego ogrodu, w sercu frakcji Lacco 

Ameno. Grand Hotel Terme di Augusto znajduje się w absolutnie uprzywilejowanej pozycji: w wysadzanej 

drzewami cichej alei, pięćdziesiąt metrów od morza i ulic handlowych Lacco Ameno. Grand Hotel Terme di 

Augusto, otoczony zielenią urokliwego ogrodu, to idealne miejsce na wymarzone wakacje. W hotelu tym 

gościnność jest najwyższą wartością, a klasyczny styl wnętrza jest zapowiedzią niesamowitych wakacji. 

Starodawne meble, zabytkowe obrazy, cenne detale wystroju, drogocenne tkaniny wprowadzą was w świat 

ponadczasowej atmosfery przywołującej imperialne rozrywki i relaks w termach. 

 

 

USŁUGI: recepcja, punkt internetowy i Wi-Fi, windy, trzy bary, w tym jeden obok basenu, sale 

konferencyjne, sala gier, sala telewizyjna. Piano bar każdego wieczoru, muzyka na żywo. Kort do gry w 

bocce. Transfer do Zatoki San Montano. Parking. Małe zwierzęta domowe są akceptowane za dopłatą  

10 euro dziennie. 

 

 

TERMY: przebywanie w części hotelu Grand Hotel Terme di Augusto zwanej „salus per aquam” jest 

jak podróż w czasie i powrót do świata antycznego Rzymu z jego sławnymi termami. Wszystkie 

pomieszczenia hotelowe, od basenu po pokoje do masażu są oznaczone w eleganckim imperialnym 

stylu. Znajdują się tu meble o ostrych liniach, popiersia i posągi, kolumny i marmurowe fontanny. 

Przede wszystkim jednak to, co wyróżnia nasze uzdrowiska to czystość i jakość wód termalnych 

poddawanych ciągłym kontrolom i analizom naukowym. Wody termalne w naszym hotelu są w 

klasyfikacji termicznej wód zaklasyfikowane jako: hipertermalne siarczanowe wody super alkaliczne  i  

stanowią  prawdziwe  panaceum na liczne zaburzenia i choroby. Znajdują doskonałe zastosowanie w 

profilaktyce i leczeniu ortopedycznym, ginekologicznym, otorynolaryngologicznym, 

dermatologicznym. Ponadto zarówno błoto jak i wody termalne wspomagają leczenie niedoskonałości 

skórnych i mają właściwości przeciwzmarszczkowe. 

 

VITALAUGUSTUS CLUB & SPA: prawdziwa świątynia poświęcona ciału to Augustus 

Vital Club hotel. Jest to duży i bogato wyposażony salon fitness, w którym znajduje się 

duża siłownia z najnowszym sprzętem sportowym ostatniej generacji. Augustus Vital 

Club szczyci się też wysoko wykwalifikowanymi pracownikami z profesjonalnym 

przygotowaniem do przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych, estetycznych i 

kosmetycznych. 

 

DWIE RESTAURACJE: misją restauracji "Scilla" i "Cinzia” jest sztuka czerpania przyjemności z 

chwil poświęconych posiłkom ze smakami doskonałej kuchni. Obie restauracje znajdują się w 

eleganckim otoczeniu, gdzie oko karmi się również wizualnym pięknem podczas uczty smaków i 

aromatów na bazie śródziemnomorskich i międzynarodowych przepisów. Usiądź i rozpocznij dzień 

przy pięknym okrągłym stole z białym obrusem i cenną zastawą stołową i delektuj się lekkimi 

śniadaniami, w trakcie których serwujemy świeżo upieczone rogaliki, świeżo wyciskane soki i 

kawy z najlepszych mieszanek. W trakcie lunchu lub kolacji możecie natomiast zakosztować 

owoców morza, jak również tradycyjnych potraw z wyspy Ischia, odkrywając tym samym najbardziej 

oryginalne dania, smakując świeżo złowionych ryb lub świeżo zebranych owoców, tak by 

przekonać się, jaki smak ma żywienie terapeutyczne. 
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POKÓJ DWUOSOBOWY COMFORT: przytulny i jasny wystrój w tych pokojach 

tworzy kameralną i ciepłą atmosferę. Pastelowe kolory, szlachetne materiały, meble w 

stylu antycznym i łóżka z kutego żelaza tworzą romantyczny i elegancki nastrój retro. 

Wszystkie pokoje posiadają piękny balkon, łazienkę z wanną lub prysznicem, klimatyzację, 

sejf, minibar, telefon oraz telewizję satelitarną. 

 

POKÓJ DWUOSOBOWY SUPERIOR: są to jasne pokoje z 

balkonem, urządzone z wielką dbałością o szczegóły. Pokoje typu superior w 

Grand Hotel Terme di Augusto zostały zaprojektowane tak, aby stworzyć 

przyjemną i wygodną przestrzeń, w której można spędzić wiele godzin 

prawdziwego relaksu na wyspie Ischia. Pokoje posiadają: łazienkę z 

prysznicem lub wanną, klimatyzację, sejf, minibar, telefon, telewizję 

satelitarną, suszarkę do włosów. 

 

JUNIOR SUITE: wybór apartamentów to gwarancja wyrafinowanej elegancji i luksusowej 

atmosfery na najwyższym poziomie. Przestronne pokoje, wyposażone w antyki, 

eleganckie tkaniny i wielka dbałość o szczegóły, balkon z widokiem, łazienka z wanną lub 

prysznicem współtworzą najwyższy komfort. Inne elementy wyposażenia to klimatyzacja, 

sejf, minibar, telefon, telewizja satelitarna, suszarka do włosów. 
 

 

Grand Hotel Terme di Augusto 
 

Dopłaty Zniżki 3 i 4 łóżko 

Kwota za 7 nocy z pełnym 

wyżywieniem 

Pokój 

Comfort 

Pokó 

Superior 

Pokój Junior 

Suite 

Pokój 

pojedyńczy 

2/12 lat Dorosły 

A  31.03 - 14.04 | 20.10 - 03.11 350 175 385 140 35% 20% 

B 14.04 - 21.04 Wielkanoc 550 175 385 140 35% 20% 

C  21.04 - 12.05 | 06.10 - 20.10 395 175 385 140 35% 20% 

D 12.05 - 02.06 | 22.09 - 06.10 450 175 385 140 35% 20% 

E  02.06 - 16.06 490 175 385 140 35% 20% 

F 16.06 - 07.07 550 175 385 210 35% 20% 

G  07.07 - 04.08 590 175 385 210 35% 20% 

H 04.08 - 11.08 650 175 385 210 35% 20% 

I  11.08 - 18.08* 880 175 385 210 35% 20% 

L 18.08 - 01.09 750 175 385 210 35% 20% 

M  01.09 - 22.09 565 175 385 140 35% 20% 

Dopłaty: 0/2 lat kołyska € 175,00 do zapłaty na miejscu. Obowiązkowa dopłata € 52,00 za uczestnictwo w gali 15. sierpnia. Podatek miejski 

do zapłaty na miejscu. 

 


