
    Cennik w terminie 21.12.2018 - 02.01.2019                          

Boże Narodzenie/ Sylwester   

    Oferta z 2 posiłkami (śniadanie i obiad)                                   
REZERWACJA od 2 noclegów  

Pokój  
2 osobowy 

dla osób 
dorosłych  
lub dzieci 

Pokój  
1 osobowy 

dla osób 
dorosłych  
lub dzieci              

Dopłata 
 za dziecko     
 (4-14 lat) 
z rodzicami  
w pokoju 

 1 lub 2 os. 

Dopłata za 
osobę dorosłą 
na dostawce     

w pokoju 
2 os. 

CENA 
(1 DOBA) 

440 PLN 324 PLN 110 PLN 165 PLN 

CENA DLA 
POSIADACZY 

ZŁOTEJ 
KARTY 

409,20 PLN 301,32 PLN 102,30 PLN 153,45 PLN 

W CENIE POBYTU:  

•śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w godz. 6:30-10:30, Restauracja   
Czerwona (I piętro). W  dniach 25-26.12.2018 – 7:00-11:00, w Nowy Rok –8:00-
12:00;  
• obiad w godz. 14:00-16:00 – stół szwedzki w dniach: 24,25,30,31.12.2018,         
01.01.2019 ; w pozostałe dni – obiad serwowany  
• parking 

PONADTO ZAPRASZAMY DO:  

•Parku Wodnego Tropikana w godz.: pon. - pt.7:00-22:00, sob.-niedz. 8:00-
22:00 (w dniach 24.12.18 - 8:00-18:00;  25.12.18 - 9:00-22:00, 26.12.18: 8:00-  
22:00;    31.12.2018 – 8:00-20:00, 01.01.2019 - 9:00-22:00) 

•Siłowni, czynnej w godzinach pracy Parku Wodnego Tropikana 

•Klubu Nocnego od godz. 21:00 ( w dniach 24.12.2018 i 31.12.2018 Klub nocny 
nieczynny) 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

•Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 60% kosztów pobytu  w ciągu 48 
godzin, od dokonania rezerwacji 

•Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, kończy o godz. 12:00 

•Istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia doby hotelowej ( w miarę 
dostępności miejsc) 

•W dniu wyjazdu zapraszamy na obiad w cenie standardowej 50 PLN/os. ( w 
dniach 25.12, 26.12 i 01.01.2019 w cenie 80 PLN/os.) 

•Złota Karta Hoteli Gołębiewski upoważnia do 7 % rabatu 

•Dzieci w osobnym pokoju płacą jak dorośli 

•W dniu 31.12.2018 restauracja czynna do godz. 20:00 

•Oferta dotyczy pobytów indywidualnych  

•Podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości  8% i 23% 

•Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen 

•Promocje łączą się  

Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7, 15-064 Białystok, 
tel. 85 678 25 00, e-mail: bialystok@golebiewski.pl 

  

UROCZYSTA KOLACJA 
WIGILIJNA 

  
  

 BAL SYLWESTROWY 
godz. 20.00  

  

Sylwester dla dzieci  

160 PLN/ dorośli  

 120 PLN/  dzieci 4-14 lat 

400 zł/dorośli  
 

Dzieci  przy stole z rodzicami: 

 300 zł – 4 - 14 lat 
150 zł – dzieci do lat 4 

  

200 zł / 4 -14 lat 

100 zł /do 4 lat  

(opiekun 200 zł) 


