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ISCHIA 
HOTEL TERME 

GRAN PARADISO 
 

 
OPIS: majestatyczny obiekt, z którego rozpościera się niepowtarzalny widok na Zatokę Neapolitańską. Ze swoim 

panoramicznym położeniem wydaje się dominować nad molo pełnym turystów i starówką w Casamacciola Terme 

oddaloną zaledwie o kilka metrów od hotelu. Odnowiony w 2018 roku hotel Terme Gran Paradiso łączy w sobie 

dyskretną elegancję, harmonijny wystrój a jednocześnie stworzony został w oparciu o poszanowanie środowiska 

naturalnego. Niezwykły klimat tego miejsca sprawia, że jest to jeden z najbardziej cenionych obiektów 

wypoczynkowych na wyspie Ischia zachwycający smakami, kulturą, sztuką, roślinnością, przyrodą oraz tradycyjnością. 

Wszystko to, w połączeniu z komfortem na najwyższym poziomie, pozwala Hotelowi Terme Gran Paradiso zaspokoić 

potrzeby zagorzałych miłośników podróży, zapewniając im jednocześnie wygody, do których są przyzwyczajeni. 

 

USŁUGI: kąpielisko z parasolami i leżakami o powierzchni 200 metrów przynależące do hotelu, parking prywatny 

(liczba miejsc ograniczona i niestrzeżony), taras do opalania, całodobowa obsługa konsjerża, restauracja, bar z 

przekąskami na tarasie, śniadanie w formie bufetu, room service, bar z herbaciarnią i obsługiwana loggia zewnętrzna, 

pralnia i prasowalnia, codzienna prasa, parasole przeciwsłoneczne, wstęp ze zwierzętami dozwolony (tylko pokój), 

łóżeczko dla dziecka. 

 

SPA: wellness i zabiegi hydroterapeutyczne dla ciała i ducha, w 

wyrafinowanej atmosferze sprzyjającej relaksowi, czekają na 

Ciebie w Beauty Center Alchimie, świeżo odnowionym Hotelu. 

Czy jest lepszy czas niż wakacje, aby skorzystać z zalet zabiegów 

termalnych, thalassoterapii, a przede wszystkim terapii 

błotnej? Termalny basen kryty 30 ° - 36 ° z jacuzzi, chromoterapią 

i prysznicem szyjnym, Spa, sauna fińska, łaźnia turecka, odkryty 

basen mineralny o temperaturze środowiska, kabiny do 

masażu, błoto termalne, instalacje z wodą termalną, łaźnie 

termalne i fizjoterapeutyczne to tylko niektóre z oferowanych 

zabiegów.  
 

RESTAURACJA: autentyczna kuchnia śródziemnomorska serwowana jest w harmonijnie urządzonej 

restauracji, w wystroju której połączono elegancję bieli oraz błękit majoliki i mebli. Wystrój ten idealnie 

dopełnia dzienne światło i panoramiczny widok z dużego okna. Restauracja, oprócz dużych sal wewnątrz 

hotelu, zajmuje część tarasu i ogrodu, na którym latem można zjeść kolację przy świecach. Bogactwo i 

różnorodność menu, stale aktualizowanego według różnych pór roku opiera się wyłącznie na włoskich daniach 

przygotowywanych ze świeżych i najwyższej jakości produktów, współgrając z wyrafinowanym wystrojem pokoi i 

oraz obsługą hotelową na najwyższym poziomie, która czerpie od lat ze wzorów i kanonów najlepszej 

tradycji hotelarskiej. 
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Wszystkie pokoje zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować pełnię harmonii między wygodą i 

relaksem. Jasne kolory wystroju współgrają doskonale z meblami. Również reszta hotelu oddaje 

przyjemne uczucie spokoju i lekkości. Meble o kolorach kremowym, liliowym, i turkusowym 

sprawiają, że odpoczywa wzrok, jeszcze zanim odpocznie ciało. 

 

POKÓJ STANDARDOWY z oknem (bez widoku), telefon, centralna klimatyzacja (15/06 - 15/09), 

suszarka do włosów, tryb wi-fi chroniony, minibar, biurko, 22- calowy telewizor LCD, sejf.  
 

POKÓJ TYPU COMFORT  BALCONE  MONTE   

posiada balkon z widokiem na górę Monte Epomeo pozwalając cieszyć się zielonymi kolorami góry 

i relaksującą pieśnią ptaków. Pokój posiada telefon z bezpośrednią linią, scentralizowaną 

klimatyzacją (15.06 - 15.09), suszarką do włosów, wi-fi  w trybie chronionym, minibar , 

biurko,       22- calowy telewizor LCD, sejf. 

 

POKÓJ TYPU COMFORT MARINE WINDOW ze  

wspaniałym widokiem na port w Casamicciola Terme i Zatokę Neapolitańską, z których widok 

jest odpoczynkiem dla oczu i uszu, tak poszukiwanym w nadmorskich miejscowościach. Pokoje 

posiadają telefon z bezpośrednią linią, scentralizowaną klimatyzację (15.06 - 15.09), suszarkę do 

włosów, wi-fi w trybie chronionym, minibar, biurko, 22-calowy telewizor LCD, sejf. 

 

POKÓJ TYPU SUPERIOR BALCONE MARE  pokoje te posiadają cichy 

prywatny balkon z widokiem na port w Casamicciola Terme i na Zatokę Neapolitańską, widok 

będący odpoczynkiem dla oczu i uszu. Wyposażone są w telefon z bezpośrednią linią, 

scentralizowaną klimatyzację (15/06 - 15/09), suszarkę do włosów, tryb chroniony wifi, 

minibar, biurko, 22- calowy telewizor LCD, sejf.  
 

HOTEL TERME GRAN PARADISO Pokój 

Standard 

z oknem 

Widok 

Góry 

Dopłaty 

Kwota za osobę 7 nocy Pokój 

Comfort 

Balkon 

Góry 

Pokój 

Comfort 

Okno 

Morze 

Pokój 

Superior 

Balkon 

Morze 

Pokój 

pojedynczy 

Full 

Board 
Half Board 

  A 21.04 - 12.05 | 22.09 - 28.10 420 50 70 105 175 70 

B 12.05 - 02.06 450 50 70 105 175 70 

C 02.06 - 23.06 495 50 70 105 210 70 

D 23.06 - 07.07 | 01/09 - 22/09 520 50 70 105 210 70 

E 07.07 - 28.07 550 50 70 105 210 70 

F 28.07 - 04.08 | 25.08 - 01.09 580 50 70 105 280 105 

G 04.08 - 11.08 | 18.08 - 25.08 745 50 70 105 280 105 

H 11.08 - 18.08* 850 50 70 105 280 105 

Obowiązkowo do zapłaty na miejscu: Podatek miejski, *Kolacja galowa 15. sierpnia € 40,00 za osobę. Od 0 do 2 lat 

dostawka kołyski € 140,00 posiłki wliczone. 

Zniżki: 3°/4°łóżko od 2 do 6 lat -30% - od 6 do 12 lat - 20% - Dorosły -10%. 

 


