
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

Dł�gi weekend majowy już niebawem! Zaplanuj majówkę już teraz!
Hotel Osada Karbówko Wellness & SPA położony jest nad rzeką Dr�ęcą, w obszarze Nat�ra 2000, wśród Golubskich lasów. 
Dzięki tej unikalnej lokalizacji każdy, kto szuka ciszy i spokoju blisko nat�r�, nat�chmiast zakochuje się w t�� miejscu. 
W sąsiedzt�ie Osady znajduje się również Jezioro Okonin, nad które można udać się spacer�jąc drogą prowadzącą przez las. 
Osada to jednak nie t�lko bliskie obcowanie z nat�rą, to również doskonałe posiłki przygotowane na miejscu, 
z najwyższej jakości produktów pochodzących od lokalnych dostawców. To liczne at�akcje na terenie hotelu, wysoko oceniane 
Ostoja SPA z basenami, saunami i profesjonalny�i gabinetami zabiegowy�i.

Serdecznie zapraszamy!
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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

Pakiet obejmuje:

·   3 noclegi

·   Śniadania w for�ie bufet� szwedzkiego

·   W porze lunchu: zupa i Osadowe pieczy�o

·   Obiadokolacje (2 razy w for�ie bufet� szwedzkiego, 1 raz w for�ie g�illa)

·   Animacje dla dzieci

·   Animacje dla dorosł�ch* - joga, aquaerobik

·   Spacer� i przejażdżki rowerem w lasach Golubskich, w Dolinie Dr�ęcy

·   Relaks w st�efie Basenów i Saun

·   Siłownia wewnęt�zna i zewnęt�zna

·   Dar�owe Wi-Fi  na terenie hotelu 

·   Parking

At�akcje dodatkowo płat�e:

·   Spł��y kajakowe

·   Przejażdżki br�czkami

·   Przejażdżki konne

·   Kręgielnia

Opcja All Inclusive

120 zł/os./doba - wybrane alkohole i napoje do obiadokolacji oraz w Pohulance (w godzinach 18:00 - 21:00)

Dla osób korzystających z pakiet� dodatkowo 15% rabat� na produkt�, zabiegi oraz masaże  w Ostoja Spa.

* Obowiązuje wcześniejsza rezer�acja / at�akcja uzależniona od zainteresowania
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Infor�acje dodatkowe: dziecko do lat 5 na łóżku rodziców nieodpłat�ie, łóżeczko dla dziecka 80 zł, dostawka dla dziecka
do lat 12: 330 zł, dostawka dla osoby dorosłej: 440 zł.

1365 zł
Majówka 3 doby

1845 zł
1980 zł
2250 zł
2880 zł
2745 zł

7440 zł

4215 zł
6030 zł

1845 zł

7800 zł

Pokój
1-osobowy

2-osobowy
2-osobowy standard plus
De Luxe /2-osobowy/
Apar�ament /2-osobowy/
3-osobowy

Leśniczówka - Pokój t��u st�dio /3 sy�ialnie + pokój dzienny/

2-osobowy ekonomiczny

Wiat�ak /max 8 osób/

Silos - Pokój t��u st�dio /3 sy�ialnie + pokój dzienny/
Chata kr��a st�zechą /max 5 osób/
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WARUNKI REZERWACJI:

1. Pakiet zaczy�a się od obiadokolacji i kończy śniadaniem.

2. Niewykorzystanie jakiejkolwiek z usł�g oferowanych w ofercie nie obniża 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 7 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 t�godni przed ter�inem rezer�acji, po t�� ter�inie zaliczka

nie jest zwracana. Wyjątek stanowią sy��acje związane z epidemią COVID19.

Serdecznie zapraszamy!
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