
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podzielić się opłatkiem, powiedz mi, co to znaczy?  

To dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć. 

Przy wigilijnym stole niech obcy Gość zasiędzie. 

W twoim rodzinnym kole – przy opłatku, kolędzie. 

Mieczysława Buczkówna, "Przy Wigilii" 

 

Zapraszamy do spędzenia Świąt Bożego Narodzenia w hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA. 

Na tych kilka świątecznych dni przeniesiemy Was do świata pełnego pięknych krajobrazów, staropolskiego jadła, 

rodzinnego ciepła i spokojnego odpoczynku. 

Spędźcie z nami wyjątkowe i niezapomniane Święta Bożego Narodzenia. 

  

BOŻE  NARODZENIE 

        w  hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet obejmuje: 

•  2 noclegi 

•  24.12 – lekki lunch w formie bufetu szwedzkiego, uroczysta Wieczerza Wigilijna z muzyką na żywo 

•  25.12 – śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, całodzienny bufet kawowy, obiadokolacja w formie bufetu szwedzkiego, ognisko 

z pieczoną kiełbaską, grzańcem i piwem, przy akompaniamencie kapeli ludowej 

•  26.12 – śniadanie i obiad w formie bufetu szwedzkiego 

•  wizytę Świętego Mikołaja z upominkami dla najmłodszych 

•  kino Osadowe    •    szopka z żywymi zwierzętami    •    rozgrywki w piłkarzyki stołowe    •    tenis stołowy 

•  zabawy dla dzieci z animatorem    •    pokój zabaw dla dzieci    •    kulig lub przejażdżki bryczkami*    •    narty biegowe* 

•  korzystanie z kompleksu Wellness & SPA: basen wewnętrzny (całoroczny), sauny: fińska, rzymska, infrared, sala fitness 

z masażerami rolletic, jacuzzi, strefa wypoczynkowa z podgrzewanymi, kamiennymi leżankami    •    grota solna 

•  parking hotelowy niestrzeżony    •    internet bezprzewodowy WiFi 

*) atrakcja uzależniona od warunków pogodowych 

Atrakcje dodatkowo płatne, objęte 10% rabatem: 

•  kręgle    •    bilard 

•  masaże i zabiegi w Centrum Wellness & SPA /dbając o Państwa komfort sugerujemy wcześniejszą rezerwację/ 
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Pokój 
Cena za Pakiet 

(24 – 26.12.2019) 
1 - osobowy 1 450 zł 
2 – osobowy 1 990 zł 
3 – osobowy 2 850 zł 
1/ 2 chaty krytej strzechą 
/izba 2 – os. + izba 3 – os./ 

4 590 zł 

pokój De Luxe /2 – osobowy/ 2 290 zł 
apartament /2 – osobowy/ 2 590 zł 
Pobyt Rodzinny 
1/ 2 chaty krytej strzechą 
/max. 5 os., w tym min. 1 dziecko do lat 12/ 

3 990 zł 

Dziecko do lat 5 na łóżku rodziców nieodpłatnie, dostawka dla dziecka do lat 12: 520zł, dostawka dla osoby powyżej 12 lat: 740zł. 

WARUNKI REZERWACJI: 

1. Oferta obejmuje pobyt od 24 do 26 grudnia 2019 r. 

2. Niewykorzystanie jakiejkolwiek usługi zawartej w ofercie nie zmienia jej wartości, tym samym cena za Pakiet Bożonarodzeniowy 

pozostaje niezmienna. 

3. Warunkiem gwarantowania rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości rezerwacji w terminie 7 dni od daty 

potwierdzenia wstępnej rezerwacji. 

4. W przypadku braku wpłaty zaliczki w umówionym terminie Hotel ma prawo do anulowania rezerwacji. 

5. Warunki anulacji: oferta jest bezzwrotna. 

Zachęcamy do przedłużenia pobytu świątecznego na preferencyjnych warunkach: każda dodatkowa doba objęta jest 20% rabatem 

/rabat liczony jest od obowiązujących cen hotelowych/. 

Serdecznie zapraszamy! 
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