Sylwester w Osadzie

Sylwester 2020 i pier�sze dni Nowego Roku w g�onie najbliższych, w urokliwej Dolinie Dr�ęcy, okraszone doskonałą,

staropolską kuchnią oraz urozmaicone muzyką i at�akcjami, które na dł�go zapamiętają zarówno dorośli, jak i dzieci
- to tegoroczna propozycja Hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA.
Pakiet obejmuje:

· 1 lub 3 noclegi w komfor�owych pokojach
· 31.12.2020 - Sylwester

· check in od 14:00 (w miarę możliwości wcześniej)

· Wieczór Sylwest�owy na Sali Balowej z prog�amem ar��st�czny� dla wszystkich zakończony pokazem pirotechniczny�.
Na Wieczór Sylwest�owy zapraszamy zarówno dorosł�ch, jak i dzieci. Proponujemy uroczystą kolację Sylwest�ową
(6 - daniowa, ser�owana ), po kolacji przekąski naszego wy�obu, OPEN BAR (piwo, wino, wódka, gin, r�m, whisky).
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· 1.01.2021 - Nowy Rok
· Śniadanie kont��entalne (tost�, pieczy�o, dżemy, ser�): od 9:00 do 10:30
· Noworoczny br�nch w for�ie bufet� szwedzkiego: od 11:00 do 13:30
· późniejszy check out (do 15:00) - koniec pakiet� jednodniowego
· obiadokolacja w for�ie g�illa z og�iskiem i pieczeniem kiełbasek, piwo i wino g�zane (17:00 - 20:00)
· Wieczór Noworoczny w Klubie Pohulanka: od 20:00 do 1:00 (happy hours na wybrane alkohole od 20:30 do 21:30, zimne
przekąski o 22:30)
· 2.01.2021
· śniadanie i lunch w for�ie bufet� szwedzkiego
· obiadokolacja
· 3.01.2021
· śniadanie w for�ie bufet� szwedzkiego
· późniejszy check out - do 15:00
· popoł�dniowy Aqua aerobik (1.01 i 2.01)
· nieog�aniczony dostęp do Sali Zabaw dla dzieci Leśny Zakątek
· przejażdżki br�czkami lub kulig · st�zelnica: wiat�ówki i ł�ki · seans kinowy (poby� 3 - dniowy)
· 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
· Grota Solna
· parking hotelowy niest�zeżony
· inter�et bezprzewodowy WiFi
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
Na dodatkowe noclegi udzielamy 30% rabat� od ceny dnia (przy rezer�acji Pakiet� i zachowaniiu ciągłości poby��).
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CENY FIRST MINUTE OBOWIĄZUJĄ DO 30.11.2020 r.
Cena za Pakiet First Minute
Cena za Pakiet First Minute
Pokój
/31.12.2020 - 1.01.2021/
/31.12.2020 - 3.01.2021/
1 - osobowy
1120 1230 zł
1590 1750 zł
1590 1750 zł
2590 2850 zł
2 - osobowy
1690 1860 zł
2790 3070 zł
2 - osobowy standard +
1890 2080 zł
2890 3180 zł
pokój De Luxe /2 - osobowy/
1990 2190 zł
2990 3290 zł
apar�ament /2 - osobowy/
2340 2570 zł
3790 4170 zł
3 - osobowy
3590 3950 zł
5490 6040 zł
1/2 chat� kr��ej st�zechą /izba 2 - os. + izba 3 - os./
Silos /3 x 2 - osobowy/
4990 5490 zł
8990 9890 zł
Leśniczówka /4 x 2 - osoby/
5990 6590 zł
9990 10990 zł
2890 3180 zł
4890 5380 zł
Poby� Rodzinny /1/2 chat� kr��ej st�zechą,
max. 5 os., w t�� min. 1 dziecko do lat 12/
Pakiet 2 - dniowy: dziecko do lat 5 na łóżku rodziców nieodpłat�ie, dostawka dla dziecka do lat 12: 290 zł, dostawka dla osoby
powyżej 12 lat: 590 zł; Pakiet 4- dniowy: dziecko do lat 5 na łóżku rodziców nieodpłat�ie, dostawka dla dziecka do lat 12:
570 zł, dostawka dla osoby powyżej 12 lat: 870 zł.

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

Sylwester w Osadzie

WARUNKI REZERWACJI:
1. Ofer�a obejmuje poby� od 31.12.2020 do 1.01.2021 (Pakiet 2 - dniowy) lub od 31.12.2020 do 3.01.2020 (Pakiet 4 - dniowy).
2. Niewykorzystanie jakiejkolwiek usł�gi zawar�ej w ofercie nie zmienia jej war�ości, t�� samy� cena za Pakiet
Sylwest�owy 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 dat�
pot�ierdzenia wstępnej rezer�acji.
4. W przy�adku braku wpłat� zaliczki w umówiony� ter�inie Hotel ma prawo do anulowania rezer�acji.
5. War�nki anulacji rezer�acji: w przy�adku anulowania rezer�acji zaliczka nie jest zwracana (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
aszt�amkowska@osadakarbowko.pl, tel.: 603 383 396

Sylwia Krzy�dzińska
skrzy�dzinska@osadakarbowko.pl, tel.: 603 380 573
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