
Osada Karbówko Wellness & SPA, Elgiszewo 37, 87-408 Ciechocin, Polska
tel.: +48 56 683 96 01, tel. kom.: +48 603 382 469, www.osadakarbowko.pl

Dzień Kobiet w Osadzie Karbówko. Dla Mam. Dla Przyjaciółek. Dla Ciebie.
Spędź weekend w Osadzie Karbówko. Odpocznij, zrelaksuj się. Przyjedź do nas z Mamą, Córką, Przyjaciółką. Zaproś swoją 
Żonę, Narzeczoną, Par��erkę. Gwarant�jemy, że czas spędzony w Dolinie rzeki Dr�ęcy, wśród golubskich lasów, blisko nat�r� 
da Ci og�om dobrej energii i sił�, z któr��i z rozmachem wejdziesz w rozpoczy�ającą się wiosnę.

Pakiet obejmuje:
· noclegi: z 20 % rabatem - poby� 2 dniowy (piątek/ sobota lub sobota/ niedziela), z 25 % rabatem - poby� 3 - dniowy (piątek - 
niedziela lub sobota - poniedziałek), z 30 % rabatem (piątek - poniedziałek);
· śniadanie w for�ie bufet� szwedzkiego
· Lampka Prosecco ser�owana w Karczmie lub w Klubie Pohulanka
· Voucher za 100 zł/ osobę do wykorzystania w SPA*
· poby� w Grocie Solnej
· 10 % rabat na kosmet�ki marki Skey�dor w SPA Ostoja
· korzystanie z kompleksu Wellness & SPA: basen wewnęt�zny (całoroczny) i zewnęt�zny (ot�ar�� w sezonie let�im), sauny: 
fińska, rzy�ska, infrared, sala fit�ess z masażerami rolletic, jacuzzi, st�efa wy�oczy�kowa z podg�zewany�i, kamienny�i 
leżankami
· korzystanie z siłowni zewnęt�znej i ścieżki zdrowia  
· parking hotelowy niest�zeżony
· inter�et bezprzewodowy WiFi
*) dbając o Państ�a komfor� suger�jemy wcześniejszą rezer�ację ter�inu Zabiegów
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Cena za Pakiet:

Pokój 1 doba 2 doby 3 doby

1-osobowy 290 zł 460 zł 600 zł

2-osobowy 460 zł 680 zł 870 zł

3-osobowy 640 zł 945 zł 1200 zł

De Luxe /2-osobowy/ 580 zł 920 zł 1200 zł

Apar�ament /2-osobowy/  650 zł 1040 zł 1380 zł

Silos-St�dio /t�zy 2-osobowe sy�ialnie dla 6 osób + salon/ 1420 zł 2130 zł 2740 zł
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WARUNKI REZERWACJI:

1. Ofer�a Pakietowa obejmuje poby� w ter�inie od 6.03.2020 do 9.03.2020.

2.  Niewykorzystanie jakiejkolwiek z usł�g oferowanych w ofercie nie zmieniają jej war�ości, t�� samy� cena za Pakiet 
pozostaje niezmienna.

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

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

5. Bezkosztowego anulowania rezer�acji można dokonać do 2 dni przed  ter�inem rezer�acji, po t�� ter�inie zaliczka 
nie jest zwracana.

Serdecznie zapraszamy!
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