DŁUGI WEEKEND LISTOPADOWY
Pakiet obowiązuje w terminie od 10.11. do 13.11.2016 r. Długość pobytu min. 2 noce (3 dni)
PAKIET OBEJUJE:








noclegi w luksusowym pokoju
bogate śniadania w formie bufetu w godzinach 7:30-10:30
Codziennie zupka dla najmłodszych serwowana przez kelnera w godz.
13.00 -13.30
kolacje w tym 1 w Chacie Góralskiej z Kapelą Góralską w dniu 12
listopada w godz. 17.00-20.00 (możliwość wyboru przez Gościa kolacja w
formie bufetu w restauracji lub w Chacie Góralskiej)
zajęcia fitness
zabawy i animacje w hotelowym Kids Clubie w godzinach 9:00-21:00
animacje muzyczno-taneczne

POLECANY RÓWNIEŻ (za dodatkową opłatą):



indywidualną opiekę niani
przejażdżkę dorożką









W DNIU 11 LISTOPADA:





Rodzinne robienie kotylionów o tematyce patriotycznej i wybór
najciekawszego
Dyskoteka z DJ em dla dorosłych w klubie Nikifor
Święto Niepodległości (dla dzieci malowanie twarzy w barwy narodowe)
Śniadanie w barwach narodowych



doskonałe zabiegi w naszym SPA

CENA PAKIETU:


seanse bajkowe
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

DZIECI W HOTELU:

Pobyt jednej osoby w pokoju typu Classic – 495 zł /doba
- rezerwacja pobytu do 15.09 – 446 zł. /doba
Pobyt dwóch osób w pokoju typu Classic - 599 zł / doba - rezerwacja pobytu do 15.09 – 540 zł. /doba
Pobyt dwóch osób w pokoju typu Junior Suite – 799 zł /doba
- rezerwacja pobytu do 15.09 – 720 zł./doba






dzieci do lat 3 śpiące na łóżku z rodzicami– GRATIS
dzieci w wieku 3-6 lat dostawka - 110 zł/doba
dzieci w wieku 6-12 lat dostawka - 140zł /doba
dzieci powyżej lat 12 i dorośli dostawka - 180zł /doba

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

