
Muzeum Narodowe w Krakowie 

Muzeum Narodowe w Krakowie oferuje posiadaczom Karty Krakowskiej rabat w wysokości 

20 procent od ceny biletów normalnego, ulgowego oraz rodzinnego na wystawy stałe  

w następujących oddziałach MNK: Gmach Główny, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku  

w Sukiennicach, Dom Jana Matejki, Dom Józefa Mehoffera, Muzeum im. Emeryka Hutten-

Czapskiego, Pawilon Józefa Czapskiego, Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM, Pałac 

Biskupa Erazma Ciołka, Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem. 

Rabat nie łączy się z innymi promocjami/ rabatami.  

http://mnk.pl/  

 

Miejski Klub Sportowy „Cracovia”  

• Zniżka 10% na zakup karnetu – piłka nożna i hokej.  

• Zniżka 10% na bilet VIP Silver i VIP Gold. 

• Zniżka 10% na zakupy w sklepie stacjonarnym Cracovii. 

• Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

https://cracovia.pl/  

Por Fiesta Club Amelia Teresa Huszcza 

5 % zniżki na wszystkie kursy tańca (tango, flamenco, lindy hop, balboa, slow drag, samba brazil, 

forró, bachata) prowadzone w ramach klubowej Akademii Tańca Por Fiesta Club oraz 10 % 

zniżki na bilety/wejściówki na artystyczne wydarzenia okolicznościowe, jak wieczory taneczne 

z pokazem tańca oraz klubowe koncerty muzyczne w siedzibie przy ul. Warszawskiej 16 i 17 w 

Krakowie. 

Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

https://www.porfiestaclub.com/  

Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki” 

Rabat w wysokości od 10% do 20 % na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie, tj. Bieg 
Nowohucki, Bieg Walentynkowy, Biegiem na Bagry, Bieg Swoszowicki, Biegiem na Zakrzówek. 

Wysokości opłat startowych na organizowane najbliższe wydarzenia sportowe dla posiadaczy 
Karty Krakowskiej z uwzględnieniem zniżki od 10 do 20%. 

Opłata wpisowa dla posiadaczy Karty wynosi: 

Bieg Nowohucki - 16 września: 

• 35 zł - do 30 lipca  



• 40 zł - do 12 września; 

• 50 zł płatne gotówką w Biurze Zawodów (w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc). 

Biegiem na Zakrzówek 3 - 23 września 2018 r. 

Bieg Główny 10 km 

• 40 zł - do 30 kwietnia; 

• 45 zł - do 31 lipca; 

• 50 zł - do 17 września; 

• 70 zł płatne gotówką w Biurze Zawodów (w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc). 

Bieg 3 km 

• 35 zł - do 31 maja; 

• 40 zł - do 17 września; 

• 50 zł płatne gotówką w Biurze Zawodów. 

Opłaty na pozostałe imprezy będą podawane na bieżąco. 

https://itmbw.pl/ 

 

Blue Education Kraków- Szkoła Policealna, LO, Kursy 
 

Blue Policealna Szkoła oraz LO dla Dorosłych w Krakowie: 

1) Bezpłatna sesja. 

Blue Roczna Szkoła Promocji Kadr oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: 

1) 10% zniżki przy zapisie na jeden kierunek płatny; 

2) 20% zniżki przy zapisie na dwa kierunki. 

Posiadacze Karty Słuchacza Blue Education przy ul. Szewskiej 20/2 w Krakowie otrzymują 

dodatkowe zniżki u Partnerów Szkoły.  

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

http://www.blue.edu.pl/  

 

Boskobowen. Specjalistyczny Gabinet Terapeutyczny 

Dla posiadaczy Karty 20% rabatu na wszystkie usługi.  

Zabiegi Techniką Bowena – jest to terapia manualna, powięziowa, bardzo delikatna  
ale wykazująca się bardzo wysoką skutecznością. Przeznaczona jest ona dla każdego, 
niezależnie od wieku i stanu zdrowia ( nie wyłączając kobiet w ciąży i nowonarodzonych dzieci). 
Doskonała dla wszystkich, którzy żyją w permanentnym stresie, ponieważ bardzo skutecznie 
niweluje jego skutki, które na długo odkładają się w naszych ciałach i w efekcie, po jakimś 



czasie dają oznaki chorobowe lub bólowe. Może być ona stosowana jako samodzielna terapia, 
bądź jako uzupełnienie medycyny akademickiej. 

Estetyczna Terapia twarzy Rejuvance - również jest to terapia manualna, dzięki której 
przywracany jest prawidłowy owal twarzy, cera uzyskuje zdrowy, młodszy wygląd, mniejsze 
zmarszczki znikają a większe ulegają spłyceniu. W czasie terapii nie są używane żadne 
urządzenia elektryczne ani żadne kremy czy maści. Efekt uzyskuje się dzięki delikatnym, 
precyzyjnym ruchom wykonywanym palcami przez terapeutkę. 

Zabiegi Elektrostymulacji, wykonywane za pomocą urządzenia Bott Medical 24 Combo - dzięki 
tym zabiegom możemy osiągać efekt wyszczuplenia i wymodelowania sylwetki a także 
ujędrnienia ciała i wzmocnienia mięśni. Zabiegi w bardzo efektywny i bezpieczny sposób mogą 
zastąpić długie godziny ćwiczeń na siłowni. Elektrostymulacja jest również bardzo skuteczna  
w przywracaniu prawidłowej pracy i siły mięśni uszkodzonych np. w wyniku chorób czy urazów 
np. po unieruchomieniu opatrunkiem gipsowym. 

Wszystkie zabiegi dobierane są indywidualnie dla każdej osoby, która zgłosi się na terapię.  

Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

http://www.boskobowen.pl/ 

 

Aircompensation Sp. z o. o. 

Aircompensation zajmuje się ochroną praw pasażerów linii lotniczych oraz uzyskiwaniem 

rekompensaty pieniężnej za opóźniony/odwołany lot, w wysokości od 250 euro do 600 eur dla 

pasażera. Odwołano lub opóźniono Twój lot? Odmówiono Ci wstępu na pokład samolotu? 

Twoja reklamacja do linii lotniczych pozostała bez odpowiedzi? Zgłoś się do Aircompensation! 

Wszelkie informacje dotyczące sprawy klienta udzielane są  bezpłatnie. Można kontaktować 
się z nami za pośrednictwem strony www, mailowo, telefonicznie lub przyjść do naszego biura 
przy ul. Kieleckiej 19. 

Do momentu skutecznego uzyskania odszkodowania od linii lotniczych nie pobieramy  
wynagrodzenia od klienta.  Dopiero w momencie uzyskania rekompensaty dla pasażera jest 
pobierana prowizja od uzyskanej kwoty. 

Dla posiadaczy Karty zniżka w wysokości 10% od pobieranej przez Aircompensation  
Sp. z o. o. standardowo prowizji (określonej w regulaminie świadczenia usług).  

Zniżka łączy się z innymi promocjami. 

https://aircompensation24.pl/ 

 

Laser Park Tiperera Sp. z o. o., 
15% rabatu na laserowy paintball. 

Rabat będzie naliczany od cen podstawowych za wejściówki jednorazowe i nie łączy się z 

innymi promocjami i rabatami. 

www.laserpark.pl 

 



Centrum Rehabilitacji Arcus Care Sp. z o.o.  

Rabat 10% na każdy z niżej wymienionych zabiegów: 

TERMOTERAPIA (okłady żelowe Hot-Cold Pack, krioterapia miejscowa – zamrażanie CO2); 

OKŁADY BOROWINOWE (małych/dużych powierzchni: stopa, dłoń, podudzie, przedramię, 
ramię, grzbiet, klatka piersiowa, cała kończyna); 

LASEROTERAPIA (zabieg punktowy/płaszczyznowy); 

ELEKTROTERAPIA (prąd galwaniczny, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy impulsowe, 
TENS, prądy interferencyjne, prądy Kotz'a, prądy Traberta); 

ULTRADŹWIĘKI (w tym fonoforeza); 

KINEZYTERAPIA (ćwiczenia, terapia manualna); 

MASAŻ RĘCZNY (grzbietu, karku, częściowy, stóp – refleksoterapia, całościowy, drenaż 
limfatyczny częściowy/czterokończynowy); 

GOTOWE PROGRAMY (trauma, rubens, szkoła pleców, postawa, indywidualne pakiety 
programowe); 

DIAGNOSTYKA (ocena funkcjonalna motoryki, ustalenie rozpoznania, zaplanowanie leczenia); 

WIZYTA U LEKARZA (onkolog, ortopeda, kardiolog, lek. sportowy, lek. rehabilitacji). 

Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

http://arcus.biz.pl/arcus/ 

 

Market Show Europe Sp. z o.o.  

Dla posiadaczy Karty 5% zniżki na wszystkie towary w sklepach stacjonarnych, przy zakupach 
powyżej 100 zł – 8% zniżki, powyżej 150 zł – 10% zniżki. 
Firma Market-Show Europe posiada 3 stoiska w Krakowie (Tesco ul. Kapelanka, Tesco  
ul. Wielicka, M1 Aleja Pokoju). Firma zajmuje się dekoracjami balonowymi, sprzedażą balonów  
i artykułów imprezowych: balony z helem, foliowe balony. 

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

https://www.market-show.pl/ 

Dystrybucja książek Andrzej Mardyła 

Dla posiadaczy Karty zniżka 15% na zakup książek z pełnej oferty księgarni, znajdującej się 
przy ul. Retoryka 24 w Krakowie. Księgarnia oferuje w sprzedaży książki o tematyce religii 
katolickiej, historii, zdrowia i kulinariów. 

http://www.ksiegarnianaretoryka.pl/ 

 

Barista S.A. Hard Rock Cafe Kraków 

10% rabatu w restauracji Hard Rock Cafe Kraków, Rynek Główny, Plac Mariacki 9 przy 
zamówieniu za min. 99 złotych. 



10% rabatu w sklepie (Rock Shop) przy zakupach za min. 99 złotych.  

Oferta nie obejmuje napojów alkoholowych oraz koszulek i akcesoriów, z których część 
dochodu przekazywana jest na cele charytatywne. 

Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

http://www.hardrock.com/cafes/krakow/pl 

 

Park Wodny S.A.  

15% rabatu na bilety z cennika dla klienta indywidualnego w opcji dwugodzinnej i bez limitu 
czasu z sauną. 

Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

http://www.parkwodny.pl/ 

 

Mozart Optyk Sp. z o. o., 

Dla posiadaczy Karty Krakowskiej: 
1) Badanie refrakcji wzroku pod okulary w cenie 1 zł  brutto, 

2) Badanie refrakcji wzroku pod soczewki kontaktowe w cenie 20 zł  brutto, 

3) Rabat w wysokości 20% na wszelkie oprawy okularowe (towar nieprzeceniony), 

4) Rabat w wysokości 10% na soczewki kontaktowe marki ZEISS. 
 
Zniżki obowiązują w 4 salonach optycznych: 
1) Kraków, ul. Pawia 8; 

2) Kraków, ul. Stawowa 61, Galeria Bronowice; 

3) Kraków, ul. Mackiewicza 17a, Simply Market; 

4) Kraków, ul. Wielicka 256, CH TESCO. 

Z pełną ofertą salonów optycznych można zapoznać się na stronie  

www.MozartOptyk.pl 

 

Blanch Group Sp. z o.o. Vici Clinic 

Dla posiadaczy Karty rabat 20% na wszystkie usługi nieobjęte dodatkowymi rabatami   
i promocjami. M. in. depilacja laserowa i laseroterapia, zabiegi modelowania i odchudzania 
sylwetki, dermatologia estetyczna, makijaż permanentny, usługi kosmetyczne i fryzjerskie. 

https://www.vici.clinic/ 

 

 

Krakowski Klub Jazdy Konnej 

Dla posiadaczy Karty 10% zniżki na jazdy konne: sportowe i rekreacyjne prowadzone przez 
instruktorów Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej. 



 
Na każdą jazdę należy się umówić telefonicznie lub osobiście z instruktorem (telefony znajdują 
się na stronie internetowej www.kkjk.pl). W trakcie umawiania jazdy należy zgłosić chęć 
korzystania ze zniżki na podstawie Karty Krakowskiej. 
Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

http://www.kkjk.pl/ 

 

Centrum Papieru 

10% rabatu na poniższe produkty, dostępne w 2 sklepach oraz przez sklep internetowy 
www.CentrumPapieru.pl: 
1. Pełne port folio produktów marki IMPRIME: 
   - zamienne tusze do drukarek, 
   - zamienne tonery do drukarek, 
   - papiery w roli, 
   - papiery cięte. 
2. Papiery marki DoubleA: 
   - papier A4 premium, 
   - papier A3 premium, 
   - papier A5 premium, 
   - papier A4 Smartist. 
3. Pełne port folio marki TECCO: 
   - papiery fotograficzne. 
4. Materiały biurowe i szkolne z naszej oferty. 
 
Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

www.CentrumPapieru.pl 

 

Hotel Milena, Milówka 

PPHU E. i W. Białożyt 

Zniżka na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje): 
- 600 zł za cały pobyt osoba dorosła, 
- 500 zł za cały pobyt dziecko 4-12 lat, 
- 210 zł za cały pobyt dziecko 0-4 lat śpiące z rodzicami. 
 
Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, 4 osobowych apartamentach z dwoma 
sypialniami lub 6 osobowych apartamentach z 3 sypialniami. 
Warunki skorzystania ze zniżki: 
- pobyt min. 2 osób, 
- pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę. 
 
Rezerwacje pod numerem tel. (33) 8637 383, 502 292 497 lub na www.hotelmilena.pl 
Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 
http://hotelmilena.pl/ 

 

 



NK Projekt Sp. z o.o. 

Kawiarnia SO! Coffe ul.Wielopole 32/LU 2 

Dla posiadaczy Karty rabat 20% na wszystkie napoje w ofercie Kawiarni SO! Coffee  
przy ul. Wielopole 32/LU 2 w Krakowie. 
 
Rabat nie obejmuje napojów butelkowanych oraz nie łączy się z innymi promocjami. 
https://www.facebook.com/socoffeekrakowwielopole/ 

 

Krakowska Jaskinia Solna WELLNES & SPA 

10% zniżki na usługi: 
– seans inhalacyjny przy tężniach solankowych (czas trwania 50 min.), 
– masaże lecznicze, 
– koncert mis, gondów oraz innych instrumentów, 
– masaż misami, 
– zabiegi w kapsule Vacuum Jet. 

 
Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

http://www.krakowskajaskiniasolna.pl/ 

 

Biuronet Sp. z o.o. 

Dla posiadaczy Karty rabat 7% na: 
- artykuły szkolne, biurowe, kreatywne, 
- artykuły piśmienne, 
- artykuły papiernicze (kartony wizytówkowe, ozdobne, papiery w dużych formatach tj. B2, B1). 
 
Rabat nie łączy się z innymi promocjami.  

https://biuronet.krakow.pl/ 
 
 

Dariusz Ciszewski Nefretete 

DC Hair SPA & Trychology  
 
15% rabatu na wszystkie usługi oferowane w poniższym salonie fryzjerskim. 
5% rabatu na kosmetyki oferowane w poniższym salonie fryzjerskim. 
 
DC hair SPA & trychology  
ul. Zwierzyniecka 30, poziom -1 
31-105 Kraków 
 
Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 
 
http://dchairspa.pl/?page_id=8 
 
 



Revor Elżbieta Adamczyk 
 
10% rabatu na rowery, akcesoria rowerowe i odzież rowerową w sklepie przy ul. Balickiej 56  
w Krakowie. 
  
Rabat nie łączy się z innymi promocjami oraz nie dotyczy serwisu rowerowego i narciarskiego. 
www.revor.pl  
 

 

Parking24 – przechowalnia rowerów. 

 

Rabat 10% w przechowalni rowerów, skuterów i opon przy ul. Mehoffera 2 w Krakowie 

Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

 

 

SWK - Serwis, Wypożyczalnia, Komis, Mechanika pojazdowa 

 

Rabat 10% na: 

• wypożyczenie elektronarzędzi i sprzętu budowlanego; 
• wiercenie i cięcie w betonie; 
• regenerację wierteł diamentowych; 
• serwis elektronarzędzi i sprzętu budowlanego; 
• mechanikę pojazdową (wulkanizacja, mechanika i inne). 

 

 

Wypożyczalnia GIT 

Rabat 10% na: 

• wypożyczenie elektronarzędzi i sprzętu budowlanego; 
• wiercenie i cięcie w betonie, żelbecie; 
• regenerację wierteł diamentowych; 
• serwis elektronarzędzi i sprzętu budowlanego. 

 

Miejsce świadczonych usług: Kraków, ul. Mehoffera 7. 

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

 



Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych  

Zniżki na pobyt w Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych. W sezonie 
niskim zniżka 30% oraz w sezonie wysokim zniżka 20% (z wyłączeniem wakacji i ferii). Stawki 
obowiązują wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej http://golkowice.pl/cennik/ 

Ośrodek jest czynny cały rok. Istnieje możliwość skorzystania z grilla, ogniska, rowerów, 
boiska, sali gimnastycznej z nagłośnieniem (dla większych grup), stacji narciarskiej (Ryterski Raj 
– 10 km). JordaNova to doskonała baza, aby odpocząć lub aktywnie spędzić wolny czas 
korzystając z okolicznych szlaków turystycznych, lasów pełnych grzybów. Jest to raj dla 
wędkarzy, gdzie w okolicy spotykają się Poprad i Dunajec. Pobyt rozpoczyna się obiadem (lub 
kolacją) i kończy śniadaniem (lub obiadem)  – w celu potwierdzenia rezerwacji Ośrodek 
wymaga wpłaty 20% zaliczki. 

Rezerwacje pod numerem telefonu: (18) 446 – 33 – 21 lub przez e-mail: biuro@jordanova.pl 

Sezon wysoki: 01.06-31.08 oraz Boże Narodzenie, Sylwester, ferie zimowe, Wielkanoc, 
Weekend Majowy i inne długie "świąteczne" weekendy. 

Sezon niski : wszystkie pozostałe terminy. 

Zniżki nie łączą się z innymi promocjami. 

 

 

Instytut Kosmetyczny Shintai Day Spa 

Zniżka 10% na wszystkie zabiegi aparaturowe na twarz i ciało oraz 20% zniżki na wszystkie 
masaże w Instytucie Kosmetycznym Shintai Day Spa przy ul. Dobrego Pasterza 118/1 w 
Krakowie. 

Zniżki nie łączą się z innymi promocjami. 

 

 

INAC Sp. z o. o. 

Dla posiadaczy Karty oferujemy: 
1. rozliczenie roczne PIT z 20% rabatem, 
2. prowadzenie dokumentacji księgowej oraz kadrowej dla działalności gospodarczych 
rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dodatkowym 
rabatem 5% obowiązującym przez 12 miesięcy od podpisania umowy, 
3. dla każdego posiadacza Karty, który podpisze umowę na prowadzenie dokumentacji 
księgowej całkowicie darmowy program do fakturowania. 
 
Rabaty łączą się z innymi promocjami. 
 
 
 



Restauracja Del Papa 
10% zniżki dla posiadaczy Karty w Restauracji Del Papa przy ul. Św. Tomasza 6 w Krakowie. 
 

 

Kodak Express Pryzmat  

10 % rabatu na odbitki fotograficzne nawet w minutę i 10 % rabatu na zdjęcia do wszystkich 
dokumentów w 5 minut w salonie Kodak Express Pryzmat przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 21  
lok. LU 8 w Krakowie. 

Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

 

 

Jewish Community Centre 

Zniżka w wysokości 50 zł na n/w kursy językowe w Centrum Społeczności Żydowskiej w 
Krakowie przy ul. Miodowej 24: 

1. Język hebrajski; 

2. Język jidysz;  

3. Język arabski. 
Cena regularna kursów wynosi 350 zł za jeden semestr (po obniżce 300 zł), kursy rozpoczynają 
się od października. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i trwają 1,5 godziny. Informacje i 
zapisy: recepcja@jcckrakow.org, tel.: 12 370 5775. 

 

 

Witeks-Centrum Witek Sp. z o. o. 

Rabat w wysokości 5% na meble oraz 10% na pozostałe artykuły. 

Rabaty nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi. 

 

 

Krakowskie Biuro Festiwalowe 

20% zniżki na zakup biletów normalnych i ulgowych na wszystkie wydarzenia biletowane, 
organizowane przez KBF od października 2018 r. 

Zniżka dostępna będzie w wybranych punktach InfoKraków tj. przy ul. Św. Jana 2, ul. Szpitalnej 
25, ul. Powiśle 11, ul. Józefa 7, w Sukiennicach, w Pawilonie Wyspiańskiego oraz ICE Kraków,  

 

 



Atlantic Squash & Fitness Sp. z o.o. 

Fitness i siłownia (przeszło 80 godzin różnorodnych zajęć fitness w tygodniu i całodobowa 
siłownia) – rabat 10% na miesięczne karnety open. 
Squash (4 korty do squasha czynne całą dobę) – rabat 10 % na godzinę wynajęcia kortów. 
 
Lokalizacja ul. Stradomska 15 w Krakowie. 
Rabaty nie łączą się z innymi zniżkami. 

 

 

Bumper Ball | Experiences 

10% zniżki na rozgrywkę w Bubble Football dla całej grupy reprezentowanej przez osobę 
pytającą o ofertę, która posiada Kartę. 

Oferta obejmuje: 
- 60 minut wspaniałej zabawy dla grup 6-20 osób, 
- 90 minut wspaniałej zabawy dla grup 21-32 osób, 
- 6-10 nadmuchiwanych kul w zależności od liczebności grupy,  
- obsługę animatorów, 
- wynajem hali, 
- 15 minutową rozgrzewkę na początek, żeby przygotować zawodników na wysiłek fizyczny. 

Zniżka nie łączy się z innymi promocjami. 
W trakcie rezerwacji usługi należy zgłosić chęć korzystania z rabatu na podstawie Karty. 
www.bumperball.pl/activities/bubble-football-dla-krakusow/  

 

 

Galileo 

Serwis laptopów GALILEO, największy w Krakowie, udziela rabatu 10% na wykonywane przez 
siebie usługi dotyczące napraw laptopów. 
Rabat dotyczy kosztów robocizny i nie dotyczy kosztów części zamiennych. 
 
Rabat udzielany jest każdemu posiadaczowi Karty po jej okazaniu. 
 
Rabat obowiązuje we wszystkich punktach serwisowych w Krakowie, tj.: 
Kraków - Łagiewniki, ul. Koszalińska 1, tel. 534-534-803, 
Kraków - Centrum, ul. J. Lea 16a, tel. 535-555-785, 
Kraków - Czyżyny, ul. M. Dąbrowskiej 17c, tel. 535-555-795. 

 

 

 

 



Hotel Piwniczna SPA & Conference 

Hotel SPA & Conference w Piwnicznej - Zdroju proponuje posiadaczom Karty Krakowskiej 
specjalny rabat w wysokości 10% na usługi noclegowe w ofercie standardowej (z wyłączeniem 
okresów pakietowych np. Boże Narodzenie, Sylwester, Wielkanoc, Majówka, Czerwcówka).  
W cenie noclegu śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, nieograniczony dostęp do strefy 
HedoniSPA (trzy baseny, grota solna, dwie sauny suche, dwie łaźnie parowe, jacuzzi, 
wypoczywalnie, ścieżka zdrowia, prysznice wrażeń), weekendowe gorące noce saunowe, 
bezpłatna wypożyczalnia rowerów do 2h dziennie, piaszczysta plaża w górach. 

Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 

Lokalizacja: ul. Juliusza Korwina Gąsiorowskiego 5, 33-350 Piwniczna - Zdrój. 

 

 

Zapach Domu 

Oferujemy najwyższej jakości produkty, które pobudzają zmysły. Świece zapachowe i woski 
marki Yankee Candle, Kringle Candle oraz Country Candle otulają pomieszczenia przyjemnym, 
naturalnym aromatem. Akcesoria samochodowe czy neutralizatory zapachów zapewniają 
świeżość w aucie, a także szafie. Dekoracje do wnętrz, klosze, podstawki, kominki czy 
świeczniki dodają pomieszczeniom niepowtarzalnego charakteru i elegancji. Świece 
dekoracyjne Alusi Candle oraz Vascolari przyciągają wzrok i tworzą niesamowitą atmosferę 
luksusu. Natomiast kosmetyki do ciała pielęgnują skórę, nadając jej wyjątkową gładkość 
i subtelny zapach.  

Oferujemy 10% rabatu dla każdego klienta z Kartą po jej okazaniu sprzedawcy, w sklepie  
przy ul. Miodowej 33 w Krakowie.  

Rabat nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą. 


