HOTEL & SPA | KARCZMA & BAR | KONFERENCJE

Ferie w Hotelu CARPATIA Bieszczadzki Gościniec
11 stycznia - 24 lutego 2019
Kategoria pokoju

Liczba noclegów

Wartość pobytu

Dzieci 4-12 lat

Dodatkowa osoba
w pokoju powyżej 12 lat

Pokój jednoosobowy
STANDARD

3 noclegi
4 noclegi
5 noclegów
6 noclegów

615,00 zł
800,00 zł
975,00 zł
1140,00 zł
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x
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Pokój dwuosobowy
STANDARD

3 noclegi
4 noclegi
5 noclegów
6 noclegów

1035,00 zł
1360,00 zł
1650,00 zł
1920,00 zł

x
x
x
x

x
x
x
x

3 noclegi
4 noclegi
5 noclegów
6 noclegów

1125,00 zł
1460,00 zł
1775,00 zł
2070,00 zł

195,00 zł
260,00 zł
325,00 zł
390,00 zł

390,00 zł
520,00 zł
650,00 zł
780,00 zł

3 noclegi
4 noclegi
5 noclegów
6 noclegów

1275,00 zł
1660,00 zł
2025,00 zł
2370,00 zł

195,00 zł
260,00 zł
325,00 zł
390,00 zł

390,00 zł
520,00 zł
650,00 zł
780,00 zł

Pokój dwuosobowy
STANDARD SUPERIOR
maksymalnie 2 dodatkowe
osoby w pokoju

Pokój dwuosobowy
STUDIO
maksymalnie 2 dodatkowe
osoby w pokoju
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Smerek 71 |38-607 Cisna
+48 13 460 13 80 | +48 609 502 181
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W cenie pobytu feryjnego wszyscy nasi Gości mają zapewnione:












śniadania w formie bufetu ciepłego i zimnego serwowane w godzinach 7.30 – 10.00,
obiadokolacje w formie bufetu (dwie zupy oraz dwa drugie dania do wyboru) serwowane w godzinach 16.00 – 18.00,
dwugodzinne animacje dla Najmłodszych Gości 3 razy w tygodniu (wtorki, czwartki oraz niedziele w godzinach 17.00 – 19.00),
50% rabat w Strefie SPA & Wellness (w przypadku pobytów z minimum 4 noclegami jednogodzinny seans w Strefie SPA gratis),
możliwość bezpłatnego wypożyczenia sanek,
pokój gier i biblioteczkę,
salę wypoczynkowa z TV i Kącikiem Malucha,
bezpłatny dostęp do Wi-Fi,
bezpłatny parking monitorowany,
całodobowa Recepcja,
całodobowy Bar.

Zasady pobytu oraz opłaty dodatkowe:
 oferta feryjna jest dostępna wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej i obowiązuje od 11.01.2019 do 24.02.2019 zgodnie z cennikiem powyżej,
 pobyty krótsze tj. z jednym lub dwoma noclegami nie są objęte ofertą feryjną i będą realizowane zgodnie z ogólnym cennikiem,
 oferta nie jest objęta Kartą Stałego Klienta i nie łączy się z innymi promocjami,
 potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. Zadatek jest bezzwrotny,
co oznacza że nie podlega zwrotowi w przypadku niedojazdu lub anulowaniu rezerwacji,
 doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu,
 Karczma Hotelu CARPATIA Bieszczadzki Gościniec jest czynna codziennie od 14.00 do 22.00,
 dzieci do 3 roku życie bez dodatkowych świadczeń gościmy bezpłatnie,
 wypożyczenie łóżeczka turystycznego w cenie 20 zł/doba.
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