
DZIEŃ NAUCZYCIELA
Specjalna oferta dla nauczycieli na pobyt
w terminie: 30.09.2016 – 31.10.2016

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Ilość noclegów Cena  za  dobę od osoby dorosłej
w pokoju 2 os.

Cena  za  dobę od osoby dorosłej
w pokoju 1 os.

Cena za dobę od osoby dorosłej
na dostawce do pok. 2 os.

2 noclegi
2 posiłki dziennie:
śniadanie i obiadokolacja

2 noclegi

1 nocleg
2 posiłki dziennie:
śniadanie i obiadokolacja

1 nocleg

175 PLN 275 PLN 135 PLN

205 PLN 315 PLN 155 PLN

już od 175 zł/os. za dobę w pokoju 2-osobowymjuż od 175 zł/os.

Ceny brutto Oferta jest skierowana do grup min. 22 os., zawierają VAT 8 % i 23 %. Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen.Ceny brutto Oferta jest skierowana do grup min. 22 os.

Dla organizatora spotkania 1 pokój 2 – osobowy NIEODPŁATNIE !!!!

W CENIE POBYTU:
- nocleg
- śniadania w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Czerwonej w godz. 6.30-10.30
- obiadokolacja: grupom do 30 os. w formie serwowanej, grupom powyżej 30 os. w formie stołu szwedzkiego
- lampka wina do obiadokolacji pierwszego dnia pobytu
- wstęp do Klubu Nocnego od godz.21.00  - w piątki i soboty zabawę prowadzi DJ
- korzystanie z atrakcji Parku Wodnego Tropikana w godz. pon-pt. 7.00-22.00, sb.-nd.8.00-22.00,

w skład Tropikany wchodzą: - basen rekreacyjny z falą - basen sportowy - 3 jacuzzi z hydromasażem - dwa tory zjeżdżalni
- brodzik dla dzieci - sauny: dwie suche i jedna parowa  - grota solna  - grota śnieżno-lodowa

W CENIE POBYTU:

Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, kończy śniadaniem w dniu wyjazdu
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu,
a kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość organizacji pieszej wycieczki po Białymstoku.
W programie: założenie pałacowo-parkowe Branickich, katedrę pw. Wniebowzięcia NMP, rynek miejski z ratuszem,
fragment Szlaku Esperanto i Wielu Kultur- pomnik Zamenhofa, cerkiew św. Mikołaja)

Bezpłatny parking dla autokarów!!!

W celu dokonania rezerwacji oraz uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z działem marketingu:
bialystok@golebiewski.pl, tel. 85  678 21 51; 52
W celu dokonania rezerwacji oraz uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z działem marketingu:
bialystok@golebiewski.pl, tel. 85  678 21 51; 52


