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Rodzinne Święta
Wielkanocne

Zapraszamy Państ�a do spędzenia Świąt Wielkanocnych w rodzinnej at�osferze w Hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA. 
Obfite i zróżnicowane bufet�, domowe wy�ieki, rodzinna at�osfera, wyjątkowo komfor�owe war�nki w hotelu i st�efie SPA, 
liczne at�akcje oraz położenie Osady w Dolinie rzeki Dr�ęcy, wśród Golubskich lasów sprawią, że czas spędzony w Osadzie 
będzie niezapomniany.

Pakiet obejmuje:
· 3 noclegi · śniadania w for�ie bufet� szwedzkiego · uroczyste Śniadanie Wielkanocne · 10.04 Wielki Piątek - kolacja/ bufet 
szwedzki · 11.04  Wielka Sobota - obiadokolacja w for�ie g�illa przy akompaniamencie Kapeli Tor�niacy · 12.04 Wielkanoc  - 
obiadokolacja/ bufet szwedzki · 13.04 Poniedziałek Wielkanocny - obiad/ bufet szwedzki· 11-12.04/ Wielka Sobota i Wielkanoc/ 
- bufet kawowo - słodki w Karczmie Myśliwskiej · st�zelnica/ 2 stanowiska ł�ki, 3 stanowiska wiat�ówki/ · warsztat� kulinar�e 
dla dzieci · zdobienie pisanek wielkanocnych oraz wspólne przygotowy�anie święconek · poszukiwanie wielkanocnych 
niespodzianek dla dzieci · mokr� poranek z Osadową St�ażą Pożar�ą · przejażdżki br�czką · animacje dla dzieci · at�akcje: 
wy�ożyczenie rowerów, ścieżka zdrowia, place zabaw, mini golf, boule, Nintendo wii, pokój zabaw dla dzieci, siłownia 
zewnęt�zna · dostęp do kompleksu Wellness & SPA: basen wewnęt�zny (całoroczny), sauny: fińska, rzy�ska, infrared, sala 
fit�ess z masażerami rolletic, jacuzzi, st�efa wy�oczy�kowa z podg�zewany�i kamienny�i leżankami · parking hotelowy 
niest�zeżony · inter�et bezprzewodowy WiFi · wydł�żona doba hotelowa
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Infor�acje dodatkowe: 
dziecko do lat 5 na łożku rodziców - g�atis, dostawka dla dziecka do lat 12 - 490 zł, dostawka dla osoby dorosłej - 770 zł.
13.04.2020r. wydł�żona doba hotelowa do godziny 16.00.

Pokój

1-osobowy

2-osobowy

1450 zł

2-osobowy standard plus

Pokój St�dio-Leśniczówka 4 DBL 

Pokój St�dio-Silos 3 DBL 

3-osobowy

Cena za Pakiet /10 - 13.04.2020 r./

Rodzinny w chacie /max 5 osób w t�� min. jedno dziecko do l. 12/

Rodzinny w chacie /max 5 osób/

De Luxe /2-osobowy/ 

Apar�ament /2-osobowy/ 

2290 zł

2390 zł

9160 zł

6870 zł

3250 zł

4300 zł

4650 zł

2890 zł

2950 zł
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WARUNKI REZERWACJI:

Ofer�a obejmuję poby� w ter�inie  10 - 13.04.2020 r.

1. Niewykorzystanie jakiejkolwiek z usł�g oferowanych w ofercie nie zmienia jej war�ości, w t�� samy� cena za pakiet 
wielkanocny pozostaje niezmienna.

2. War�nkiem g�arantowania rezer�acji jest wpłata zaliczki w wysokości 50 % war�ości rezer�acji w ter�inie 5 dni
od ot�zy�ania pot�ierdzenia rezer�acji.

3. W przy�adku braku wpłat� zaliczki w umowny� ter�inie Hotel ma prawo do anulowania rezer�acji. 

4. W przy�adku anulowania rezer�acji zaliczka nie jest zwracana.

Prosimy o przy�iezienie własnych koszyczków do święconek.

Zachęcamy do przedł�żania poby�� świątecznego na preferencyjnych war�nkach: każda dodatkowa dobra objęta jest 20 % 
rabatem/ naliczany� od obowiązujących cen hotelowych/.

Serdecznie zapraszamy!
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