
„(...) Znów śpiewają i obcy, i bliscy, pieśń o raju, któr� jest... w nas.

I wracają do domu bezdomni, i samot�y dziś nie jest sam.

Z pier�szej g�iazdy, nad stołem Wigilii, spł��a złot�, niebieski czar...

Niech się dzieje - jak się śmieje, w domu w świecie i w sam raz,

niech chudoba nie zbiednieje, w ciele w duszy wszystko g�a.”

[Andrzej Pacuła, "Wesoła kant�czka 2015"]

Zapraszamy do spędzenia Świąt Bożego Narodzenia w hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA.

Na t�ch kilka świątecznych dni przeniesiemy Was do świata peł�ego pięknych krajobrazów, staropolskiego jadła, rodzinnego 

ciepła i spokojnego odpoczy�ku.

Spędźcie z nami wyjątkowe i niezapomniane Święta Bożego Narodzenia.

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
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Pakiet obejmuje:
· 2 noclegi w komfor�owych pokojach
· 24.12 - od 14:00 do 16:00 dwie zupy do wybor�, od 18:30 Uroczysta Kolacja Wigilijna z muzyką na ży�o
· 25.12 - świąteczne śniadanie w for�ie bufet� szwedzkiego, słodki bufet kawowy, zupka dla najmłodszych, Świąteczna 
Obiadokolacja w for�ie bufet� szwedzkiego, og�isko z pieczeniem kiełbasek w Chacie Rybaka z muzyką na ży�o 
(Kapela Tor�niacy), g�zańcem i piwem, happy hours w Klubie Pohulanka
· 26.12 - śniadanie i lunch w for�ie bufet� szwedzkiego
· wcześniejszy check - in (w miarę dostępności miejsc)
· wspólne dekorowanie choinki lub przygotowanie st�oików świątecznych    · wizy�a Świętego Mikołaja
· Kino Osadowe - wieczór z Kevinem    · szopka z ży�y�i zwierzętami
· zajęcia spor�owe: poranny fit�ess i popoł�dniowy Aqua aerobic    · tenis stołowy
· zabawy dla dzieci z animatorem    · rozg���ki w piłkarzyki stołowe  
· nieog�aniczony dostęp do Sali Zabaw dla dzieci Leśny Zakątek
· kulig lub przejażdżki br�czkami*    · nar�� biegowe*
· korzystanie z 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    · g�ota solna
· parking hotelowy niest�zeżony    · inter�et bezprzewodowy WiFi
· cał� teren Osady Karbówko na wyłączność Gości hotelu: od 24.12 do 26.12.2020 (do 13:00)

*) at�akcja uzależniona od war�nków pogodowych

At�akcje dodatkowo płat�e, objęte 20% rabatem:
· kręgle    · bilard
· masaże i zabiegi w cent��m Wellness & SPA /dając o Państ�a komfor� suger�jemy wcześniejszą rezer�ację/

ZOSTAŃ Z NAMI DŁUŻEJ
Gościom, którzy chcą przedł�żyć sobie magiczny, świąteczny czas w Osadzie proponujemy:
· doba 26/27.12: w pakiecie nocleg i obiadokolacja (26.12) w for�ie temat�cznego bufet� szwedzkiego: "Święta dookoła Świata"
· 210 zł za osobę dorosłą    · dzieci do 12 roku życia GRATIS!    · dzieci 13 - 16 lat: 105 zł
· pozostałe noclegi: udzielamy 30% rabat� od ceny dnia
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1 - osobowy 1590 zł

Pokój Cena za Pakiet /24 - 26.12.2020/

2 - osobowy 2390 zł

3 - osobowy 3290 zł

1/2 chat� kr��ej st�zechą /izba 2 - os. + izba 3 - os./ 5490 zł

pokój De Luxe /2 - osobowy/  2690 zł

Święta w Osadzie

apar�ament /2 - osobowy/ 2990 zł

Poby� Rodzinny /1/2 chat� kr��ej st�zechą, max. 5 os., w t�� min. 1 dziecko do lat 12/ 4890 zł

Silos /3 x 2 - osobowy/ 6990 zł

Dziecko do lat 5 na łóżku rodziców nieodpłat�ie, dostawka dla dziecka do lat 12: 520 zł, 
dostawka dla osoby powyżej 12 lat: 740 zł. 



WARUNKI REZERWACJI:
1. Ofer�a obejmuje poby� od 24 do 26 g��dnia 2020 r.
2. Niewykorzystanie jakiejkolwiek usł�gi zawar�ej w ofercie nie zmienia jej war�ości, t�� samy� cena za Pakiet 
Bożonarodzeniowy pozostaje niezmienna.
3. War�nkiem g�arantowania rezer�acji jest:  wpłata zaliczki w wysokości 50% war�ości rezer�acji 
w ter�inie 7 dni od dat� pot�ierdzenia wstępnej rezer�acji oraz wpłata 50% war�ości rezer�acji w ter�inie 7 dni przed 
przyjazdem. 
4. W przy�adku braku wpłat� zaliczki w umówiony� ter�inie Hotel ma prawo do anulowania rezer�acji.
5. War�nki anulacji: ofer�a jest bezzwrot�a, z wyjątkiem sy��acji związanych z reg�lacjami  sanitar�y�i
dot�czący�i COVID 19.
6. Wszystkie at�akcje uzależenione są od akt�alnych wy��cznych dot�czących reżimu sanitar�ego.
7. Hotel akcept�je płat�ości Polskim Bonem Tur�st�czny�.

W sprawie rezer�acji prosimy o kontakt: 
Agata Szt�amkowska                                                                                                                                                Sylwia Krzy�dzińska
aszt�amkowska@osadakarbowko.pl, tel.: 603 383 396                                 skrzy�dzinska@osadakarbowko.pl, tel.: 603 380 573
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