PAKIET SYLWESTROWY
Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA

Sylwester 2019 i pierwsze dni Nowego Roku w gronie najbliższych, w urokliwej Dolinie Drwęcy, okraszone
doskonałą, staropolską kuchnią oraz urozmaicone zabawą i atrakcjami, które na długo zapamiętają zarówno dorośli, jak
i dzieci – to tegoroczna propozycja Hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA.
Pakiet obejmuje:
• 1 lub 2 noclegi • śniadania i obiady /od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu/
• WIECZÓR SYLWESTROWY z DJ’em /muzyka lata 80./
Na Wieczór Sylwestrowy zapraszamy zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Proponujemy wyborną kolację w formie bufetu szwedzkiego, animacje dla dzieci prowadzone przez aktorów Baju
Pomorskiego /stroje karnawałowe dla dzieci mile widziane!/, pokaz pirotechniczny oraz OPEN BAR.
• 30.12 kolacja w formie grilla przy akompaniamencie kapeli ludowej Toruniacy /pobyt 3 – dniowy/
• 31.12 lunch w formie bufetu szwedzkiego i bufet kawowy /pobyt 3 – dniowy/
• 1.01.2019 obiad w formie bufetu szwedzkiego
• sala zabaw dla dzieci • przejażdżki bryczkami lub kulig, strzelnica: wiatrówki i łuki, seans kinowy /pobyt 3 – dniowy/
• 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

PAKIET SYLWESTROWY
Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA

Cena ZA PAKIET

Cena ZA PAKIET

(31.12.2019 – 01.01.2020)

(30.12.2019 – 01.01.2020)

1 – osobowy

950 zł

1 410 zł

2 – osobowy

1 520 zł

2 250 zł

3 – osobowy

2 220 zł

3 190 zł

3 090 zł

4 950 zł

pokój De Luxe /2 – osobowy/

1 620 zł

2 790 zł

apartament /2 – osobowy/

1 690 zł

2 890 zł

Pobyt Rodzinny

2 290 zł

4 400 zł

Pokój

1/ 2 chaty krytej strzechą
/izba 2 – os. + izba 3 – os./

1/ 2 chaty krytej strzechą, max. 5 os., w tym min. 1 dziecko do lat 12

PAKIET 2 – DNIOWY: dziecko do lat 5 na łóżku rodziców nieodpłatnie, dostawka dla dziecka do lat 12: 290zł, dostawka dla osoby powyżej 12
lat: 590zł; PAKIET 3 – DNIOWY: dziecko do lat 5 na łóżku rodziców nieodpłatnie, dostawka dla dziecka do lat 12: 570zł, dostawka dla osoby
powyżej 12 lat: 870zł.

Atrakcje dodatkowo płatne, objęte 10% rabatem:
• kręgle • bilard • wypożyczenie nart biegowych
• masaże i zabiegi w Centrum Wellness & SPA /dbając o Państwa komfort sugerujemy wcześniejszą rezerwację/

PAKIET SYLWESTROWY
Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA

WARUNKI REZERWACJI:
1.

Oferta obejmuje pobyt od 31.12.2019 do 01.01.2020 (PAKIET 2 – dniowy) lub od 30.12.2019 do 01.01.2020 (PAKIET 3
– dniowy).

2.

Niewykorzystanie jakiejkolwiek usługi zawartej w ofercie nie zmienia jej wartości, tym samym cena za Pakiet
Sylwestrowy pozostaje niezmienna.

3.

Warunkiem gwarantowania rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości rezerwacji w terminie do
2 dni od daty potwierdzenia wstępnej rezerwacji.

4.

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

5.

Warunki anulacji rezerwacji: w przypadku anulowania rezerwacji zaliczka nie jest zwracana.

Zachęcamy do przedłużenia pobytu sylwestrowego na preferencyjnych warunkach: każda dodatkowa doba objęta jest 20%
rabatem /rabat liczony jest od obowiązujących cen hotelowych/.

Serdecznie zapraszamy!

