WEEKEND W OSADZIE
/pakiet 3 – dniowy/

Serdecznie zapraszamy do spędzenia weekendu w Hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA. Tylko tu, w Dolinie
Drwęcy, wśród golubskich lasów odnajdą Państwo miejsce, w którym piękno przyrody idealnie harmonizuje ze spokojem
i ciszą, oraz jest doskonałym tłem dla licznych atrakcji i rozrywek.
Pakiet obejmuje:
• 2 noclegi • śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
• godzinna przejażdżka bryczką • godzina gry w kręgle w Centrum Rozrywki Pohulanka
• korzystanie ze ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej • bawialnia dla dzieci
• Grota Solna lub masaż twarzy, szyi i dekoltu lub masaż stóp /do wyboru, jedna atrakcja dla osoby/
• korzystanie z kompleksu Wellness & SPA: basen wewnętrzny /całoroczny/, sauny: fińska, rzymska, infrared, sala fitness
z masażerami rolletic, jacuzzi, strefa wypoczynkowa z podgrzewanymi, kamiennymi leżankami
• parking hotelowy niestrzeżony • internet bezprzewodowy WiFi
*) atrakcja uzależniona od warunków pogodowych
Pokój
2 – osobowy
De Luxe /2 –osobowy/
Apartament /2 – pokojowy/
3 – osobowy
Segment w chacie krytej strzechą
/max. 3 os. dorosłe + 2 dzieci poniżej 12 lat/
Segment w chacie krytej strzechą
/max. 5 os. dorosłych/

Cena
740 zł
1060 zł
1 200 zł
990 zł
1 190 zł
1 390 zł

*dostawka dla dziecka do lat 12 – 180zł, dziecko do lat 5 na łóżku rodziców nieodpłatnie

WEEKEND W OSADZIE
/pakiet 3 – dniowy/

Dodatkowe atrakcje objęte 10% rabatem:
• kręgle • bilard • przejażdżki bryczką • wypożyczenie rowerów i tandemu
• Grota Solna • sauna zewnętrzna
• masaże i zabiegi w Centrum Wellness & SPA /dbając o Państwa komfort sugerujemy wcześniejszą rezerwację/
Warunki rezerwacji:
1. Niewykorzystanie jakiejkolwiek z usług oferowanych w ofercie nie zmieniają jej wartości, tym samym cena za Pakiet
pozostaje niezmienna.
2. Warunkiem gwarantowania rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości rezerwacji w terminie 7 dni od
otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
3. W przypadku braku wpłaty zaliczki w umówionym terminie Hotel ma prawo do anulowania rezerwacji.
4. Bezkosztowego anulowania rezerwacji można dokonać do 3 dni przed terminem rezerwacji, po tym terminie zaliczka nie
jest zwracana.

Zachęcamy do wydłużenia pobytu na preferencyjnych warunkach – na kolejne doby obowiązuje 10% rabat od standardowych cen
hotelowych.

