Wakacje w Osadzie

Wakacje w Hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA to bliskość z nat�rą, odpoczy�ek t�ż przy brzeg� rzeki Dr�ęcy, doskonałe
posiłki przygotowane z najwyższej jakości produktów, a także liczne at�akcje, które urozmaicą każdą chwilę spędzoną
w Osadzie.
Pakiet obejmuje:
· nocleg · śniadania w for�ie bufet� szwedzkiego · obiadokolacje: mini - kar�a lub bufet szwedzki lub g�ill (wtorki) · zupkę dla
dzieci w porze lunchu (około 13:00) · animacje dla dzieci: od poniedziałku do środy, w prog�amie m. in. warsztat� t�órcze:
z gliną, farbami, wycinankami, kolorową solą; warsztat� kulinar�e: ciasteczka, sałatki, pizza; g�� logiczne: labir��t�,
planszówki · sala zabaw dla dzieci: konst��kcja do wspinania się z suchy� basenem (piłeczki), Nintendo wii, piłkarzyki
i cy�bergaj · kor� tenisowy (bez og�aniczeń, w miarę dostępności) · kręgle (0,5 h/osoba dorosła/pakiet, przy 5 dobach 1/h osoba
dorosła/pakiet) · place zabaw, siłownia zewnęt�zna, mini golf, t�ampoliny, ścieżka zdrowia, stoł� do ping - ponga, badminton,
boule, nordic walking · boiska do piłki plażowej · mini ZOO · kino familijne · korzystanie z kompleksu Wellness & SPA: basen
wewnęt�zny i zewnęt�zny, 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 · 10% rabat� na
at�akcje: przejażdżki br�czką, nauka jazdy konnej, oprowadzki konne dla dzieci, wy�ożyczenie rowerów, spł�� kajakowy,
kręgle, bilard oraz masaże i zabiegi w st�eﬁe Wellness & SPA
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Wakacje w Osadzie

Pokój
1-osobowy
2-osobowy
2-osobowy standard plus
De Luxe /2-osobowy/
3-osobowy
Apar�ament /2-pokojowy, 2-osobowy/
1/2 chat� kr��ej st�zechą /max 5 osób/
1/2 chat� kr��ej st�zechą /max 5 osób, w t�� min. 1 dziecko do 12 lat/
St�dio w silosie /3 pokoje 2-osobowe, salon/
Wiat�ak /max 8 osób/
Dostawka dla osoby dorosłej
Dostawka dla dziecka do lat 12

3 doby
900 zł
1420 zł
1470 zł
1990 zł
1990 zł
1990 zł
2990 zł
2650 zł
4260 zł
4560 zł
510 zł
380 zł

Infor�acje dodatkowe: dziecko do lat 5 na łożku rodziców - g�atis, łóżeczko - nieodpłat�ie
Pakiet wakacyjny obowiązuje od niedzieli do piątku 5.07 do 21.08.2020.

4 doby
1170 zł
1830 zł
1890 zł
2450 zł
2590 zł
2590 zł
3890 zł
3350 zł
5490 zł
5840 zł
660 zł
480 zł
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5 dób
1420 zł
2190 zł
2270 zł
2950 zł
3100 zł
3150 zł
4600 zł
3990 zł
6570 zł
7040 zł
790 zł
550 zł

Wakacje w Osadzie

WARUNKI REZERWACJI:
1. Ofer�a obejmuję poby� w ter�inie 5.07 - 21.08.2020 r. /od niedzieli do piątku/.
2. Niewykorzystanie jakiejkolwiek z usł�g oferowanych w ofercie nie zmienia jej war�ości, w 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 8 dni
od ot�zy�ania pot�ierdzenia rezer�acji.
4. W przy�adku braku wpłat� zaliczki w umowny� ter�inie Hotel ma prawo do anulowania rezer�acji.
5. Bezkosztowego anulowania rezer�acji można dokonać do 20 dni przed ter�inem rezer�acji, po t�� ter�inie zaliczka
nie jest zwracana.
Zachęcamy do wydł�żenia poby�� na preferencyjnych war�nkach - na kolejne doby obowiązuje 10 % rabat
od standardowych cen hotelowych.
Serdecznie zapraszamy!
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