JESIENNY RELAKS W GÓRACH
Pakiet obowiązuje w terminie od 1.09 do 30.11.2016 r. – z wyłączeniem Forum Ekonomicznego
Długość pobytu minimum 2 noce (3 dni)
PAKIET OBEJMUJE:






noclegi w luksusowym pokoju
bogate śniadanie w formie bufetu w godzinach 7:30-10:30
bogate kolacje w formie bufetu lub serwowane w godzinach 17:00-19:00
codzienny (w godzinach 9:00 - 21:00) program animacji i zajęć dla dzieci
w Kids Clubie
dostęp do STREFY AQUA I FITNESS w tym: basen rekreacyjny z
kaskadami, biczami wodnymi, gejzerami, jacuzzi, wanna solankowa,
brodzik dla dzieci, relaks w Łaźniach Zdrojowych: suchej i parowej
aromatycznej, siłownia/studio Cardio

POLECANY RÓWNIEŻ (za dodatkową opłatą):



indywidualną opiekę niani
przejażdżkę dorożką

CENA PAKIETU:









10% zniżki w restauracji hotelowej *
15% zniżki na zabiegi SPA
kije do nordic walking **
dostęp do Wi-Fi
* zniżka nie obejmuje napojów alkoholowych
** wypożyczenie kijków w miarę dostępności

•
•

wypożyczenie rowerów
doskonałe zabiegi w hotelowym SPA

DZIECI W HOTELU:

Pobyt dwóch osób w pokoju typu Classic - 349 zł /doba (1 noc)
Pobyt dwóch osób w pokoju typu Junior Suite 549 zł. /doba (1 noc)
W cenie pobytu - jedno dziecko do lat 3 - GRATIS

W przypadku większej ilości dzieci w pokoju prosimy o kontakt z działem rezerwacji
tel. + 48 18 530 30 01, rezerwacje@czarnypotok.com

• dzieci w wieku 3-12 lat dostawka płatna 99 zł./ doba (nocleg, śniadanie,
obiadokolacja)
• dzieci i dorośli powyżej lat 12 dostawka płatna 140 zł /doba (nocleg,
śniadanie, obiadokolacja)
• w pokoju max. dwoje dzieci: możliwość noclegu jednego dziecka do lat 3
na łóżku rodziców (bezpłatnie), możliwość noclegu kolejnego dziecka
powyżej 3 lat na dostawce (płatnie)
• w łóżku z rodzicami może spać tylko jedno dziecko do lat 3.

Informacje dodatkowe/warunki pakietu dostępne na stronie www.hotelczarnypotok.pl w systemie rezerwacyjnym.

Hotel Czarny Potok Resort & SPA****
ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica Zdrój;
Tel. (18) 530 30 01, rezerwacje@czarnypotok.com

