
Powyższa oferta dotyczy pokoi z widokiem na góry.
Cena pozostałych pokoi będzie niższa dodatkowo o 5%

Powyższa oferta dotyczy pokoi z widokiem na góry.
Cena pozostałych pokoi będzie niższa dodatkowo o 5%

• Śniadanie
• Obiad
• Kolacja
•

• Restauracja dla dzieci SMAKOLANDIA

- bufet szwedzki w godz. 7.00-11.00 w Restauracji Czerwonej
- bufet szwedzki w godz. 13.30-16.00 w Restauracji Czerwonej

- bufet szwedzki w godz. 19.00-21.00 w Restauracji Czerwonej

- w godz. 12.00-14.00 i 16.00-18.00
* napoje  * dania zimne i gorące w formie bufetu  * bufet deserowy

W strefie All Inclusive w godz. 11.30-21.00
* napoje: kawa, herbata, woda, soki, napoje gazowane
* alkohole: piwo, wino,  wódka 80ml/os., drinki
oraz bufet deserowy i bufet zimnych przekąsek czynny w godz. 11.30-19.00

• Śniadanie
• Obiad
• Kolacja
•

• Restauracja dla dzieci SMAKOLANDIA
w terminie 23.12.2016-01.01.2017

(ze śniadaniem i obiadem lub śniadaniem i kolacją)

w Karpaczu
Pobyt z dwoma posiłkami

2-3

NIEODPŁATNIE

t w pokoju rodzicówDzieci do 4 lat w pokoju rodziców Dzieci do 7 lat w pokoju rodziców

NIEODPŁATNIE

4 i WIĘCEJ

OSOBA DOROSŁA DZIECKO 4-14 lat
w pokoju rodziców

OSOBA DOROSŁA DZIECKO 7-14lat
w pokoju rodziców

Dzieci korzystają z RESTAURACJI SMAKOLANDIA
w cenie wykupionej oferty z trzema posiłkami

NIEODPŁATNIE

* cena od osoby za dobę w pokoju 2-os. (min. 2 os. dorosłe w pokoju)
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 60% zaliczki na min. 6 tygodni przed przyjazdem

SYLWESTER
UROCZYSTA

KOLACJA WIGILIJNA

760 PLN/os. dorosła

dla Gości hotelu dla Gości hotelu

Bal Sylwestrowy
w Sali Balowej

ZABAWA SYLWESTROWA
DLA DZIECI Z RODZICAMI

330 PLN/os. dorosła

100 PLN/dziecko do 14 lat

dla Gości hotelu

220 PLN/os. dorosła

110 PLN/dziecko do lat 14
(dotyczy pobytu z 2 posiłkami)

*480 240 *450 225

Cena za dobę w pokoju 1-osobowym wynosi 720 PLN
oraz 675 PLN
Cena za dobę osoby dorosłej i 1 dziecka do 14 lat wynosi 840 PLN
oraz 788 PLN
Cena za dobę 2 dzieci do 14 lat w osobnym pokoju wynosi 720 PLN
oraz 675 PLN

(przy 2-3 noclegach)

(przy 4 noclegach i więcej)

(przy 2-3 noclegach)

(przy 4 noclegach i więcej)

(przy 2-3 noclegach)

(przy 4 noclegach i więcej)

PLN/DOBA/
OSOBA DOROSŁA

PLN/DOBA/
DZIECKO DO LAT 14

PLN/DOBA/
OSOBA DOROSŁA

PLN/DOBA/
DZIECKO DO LAT 14

Przy pobycie

na powitanie w pokoju
słodycze firmy TAGO

na min. 4 noclegów

Istnieje możliwość zamiany
wykupionej kolacji (bufet szwedzki)

w dniu 24.12.2016 na kolację wigilijną
za dopłatą 178 zł/os. dorosła

89 zł / dziecko w wieku 4 - 14 lat

*432 PLN/
DOBA

ZŁOTA KARTA

216 PLN/
DOBA

ZŁOTA KARTA

*405 PLN/
DOBA

ZŁOTA KARTA

202 PLN/
DOBA

ZŁOTA KARTA

Dopłaty dotyczą roszerzenia oferty na cały pobyt dla wszystkich osób w pokoju

Dodatkowo w cenie pobytu:
Park Wodny Tropikana w godz. 8.00-21.00

Dyskoteka w Klubie Nocnym od godz. 22.00*

Dancing w Restauracji Zielonej od godz. 20.00 w piątek i niedzielę

Zajęcia w Klubie dla Dzieci w godz. 10.00 - 17.00

*w dniu 31.12.2016 Klub Nocny nieczynny

Pobyt rozpoczyna się obiadem lub kolacja (w zależności od wybranej oferty), kończy śniadaniem.
Doba hotelowa trwa w godzinach 15:00 - 12:00
Istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia doby hotelowej (w miarę dostępności miejsc)
W dniu wyjazdu zapraszamy na obiad - bufet szwedzki w Restauracji Czerwonej w cenie 54

80
Oferta dotyczy pobytów indywidualnych
Podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości  8% i 23% i opłatę klimatyczną
Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen

PLN/os.

PLN/os.(w dniach 25,26.12 oraz 01.01 w cenie )

Dla pozostałych dzieci cena Smakolandii: 30 zł/ dziecko /doba

Rezerwacja zabiegów w Studiu Zdrowia i Urody Gołębiewska

tel. 75 / 76 70 861.

KONTAKT: tel. +48 75 / 76 70 741 do 747;  E-MAIL: rez.karp@golebiewski.pl;  ul. Karkonoska 14, 58-540 Karpacz


