Przyjaciółki

Pakiet 3-dniowy

Odpocznij, zrelaksuj się, spędź czas z przyjaciółkami.
Zapraszamy do Hotelu Osada Karbówko Wellness & SPA - miejsca, w któr�� piękno przy�ody har�onizuje ze spokojem
i ciszą, oraz jest doskonał�� tłem dla licznych at�akcji i rozr��ek.
Pakiet obejmuje:
· 2 noclegi
· śniadanie w for�ie bufet� szwedzkiego
· voucher w wysokości 150 zł/ osobę do wykorzystania w Karczmie Myśliwskiej
· voucher w wysokości 100 zł/osobę do wykorzystania w Ostoja SPA (konieczna wcześniejsza rezer�acja)
· jacuzzi na wyłączność (1 godzina)
· godzinny seans w Grocie Solnej (Grota na wyłączność)
· 1 godzina g�� w kręgle
· korzystanie z siłowni zewnęt�znej i ścieżki zdrowia
· wy�ajem rower�: 2 h/ osobę
· godzinna przejażdżka br�czką (at�akcja uzależniona od war�nków pogodowych)
· korzystanie z kompleksu Wellness & SPA: basen wewnęt�zny (całoroczny), basen zewnęt�zny (let�i),
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

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

Przyjaciółki

Pakiet 3-dniowy

Niski sezon (X - IV)

Pokój

2 - osobowy

1430 zł

2 - osobowy standard +

1490 zł

Seg�ent w chacie kr��ej st�zechą /max. 5 Pań/

3040 zł

De Luxe

Wysoki sezon (V - IX)

1740 zł

1470 zł
1550 zł

1800 zł

3190 zł

WARUNKI REZERWACJI:
1. Niewykorzystanie jakiejkolwiek z usł�g oferowanych w ofercie nie zmieniają jej war�ości, t�� samy� cena za Pakiet
pozostaje niezmienna.
2. 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.
3. W przy�adku braku wpłat� zaliczki w umówiony� ter�inie Hotel ma prawo do anulowania rezer�acji.
4. Bezkosztowego anulowania rezer�acji można dokonać do 3 dni przed ter�inem rezer�acji, po t�� ter�inie zaliczka
nie jest zwracana.
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