HOTEL & SPA | KARCZMA & BAR | KONFERENCJE

Cennik Hotelu CARPATIA Bieszczadzki Gościniec obowiązujący do 25 kwietnia 2019
Możliwość dostawki
na sofie wypoczynkowej
(maksymalnie 2 osoby)

Cena
za 1 dobę ze
śniadaniem

Typ łóżka

Ręczniki
i kosmetyki

Suszarka
do włosów

Telewizor

Telefon

Wi-Fi

jedno podwójne











180,00 zł

jedno podwójne











260,00 zł

jedno podwójne











290,00 zł

dwuosobowy
STANDARD
SUPERIOR DOUBLE

jedno podwójne
+ rozkładana sofa
wypoczynkowa













dwuosobowy
STANDARD
SUPERIOR TWIN

dwa pojedyncze
+ rozkładana sofa
wypoczynkowa













dwuosobowy
STUDIO

jedno podwójne
lub
dwa pojedyncze
+ rozkładana sofa
wypoczynkowa













Kategoria pokoju
jednoosobowy
STANDARD
jednoosobowy
STANDARD
dla 2 osób
dwuosobowy
STANDARD





Dzieci do 3 lat bez dodatkowych świadczeń gościmy bezpłatnie
Dzieci 4-7 lat – 50 zł/doba ze śniadaniem
Dodatkowa osoba w pokoju powyżej 7 lat – 100 zł/doba ze śniadaniem
Hotel CARPATIA Bieszczadzki Gościniec
Smerek 71 |38-607 Cisna
+48 13 460 13 80 | +48 609 502 181
smerek@merkurion.pl | www.hotel-carpatia.pl

Minibarek

Balkon







320,00 zł



320,00 zł



370,00 zł
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Cennik Hotelu CARPATIA Bieszczadzki Gościniec obowiązujący od 26 kwietnia 2019
Możliwość dostawki
na sofie wypoczynkowej
(maksymalnie 2 osoby)

Cena
za 1 dobę ze
śniadaniem

Typ łóżka

Ręczniki
i kosmetyki

Suszarka
do włosów

Telewizor

Telefon

Wi-Fi

jedno podwójne











190,00 zł

jedno podwójne











280,00 zł

jedno podwójne











310,00 zł

dwuosobowy
STANDARD
SUPERIOR DOUBLE

jedno podwójne
+ rozkładana sofa
wypoczynkowa













dwuosobowy
STANDARD
SUPERIOR TWIN

dwa pojedyncze
+ rozkładana sofa
wypoczynkowa













dwuosobowy
STUDIO

jedno podwójne
lub
dwa pojedyncze
+ rozkładana sofa
wypoczynkowa













Kategoria pokoju
jednoosobowy
STANDARD
jednoosobowy
STANDARD
dla 2 osób
dwuosobowy
STANDARD





Dzieci do 3 lat bez dodatkowych świadczeń gościmy bezpłatnie
Dzieci 4-7 lat – 50 zł/doba ze śniadaniem
Dodatkowa osoba w pokoju powyżej 7 lat – 100 zł/doba ze śniadaniem
Hotel CARPATIA Bieszczadzki Gościniec
Smerek 71 |38-607 Cisna
+48 13 460 13 80 | +48 609 502 181
smerek@merkurion.pl | www.hotel-carpatia.pl

Minibarek

Balkon







340,00 zł



340,00 zł



390,00 zł

HOTEL & SPA | KARCZMA & BAR | KONFERENCJE

W cenie pobytu wszyscy nasi Gości mają zapewnione:









śniadania w formie bufetu ciepłego i zimnego serwowane w godzinach 7.30 – 10.00,
możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu sportowego: piłka nożna, piłka siatkowa, kije nordic walking, badminton, sanki,
pokój gier i biblioteczkę z możliwością bezpłatnego wypożyczenia książek,
salę wypoczynkowa z TV i Kącikiem Malucha,
bezpłatny dostęp do Wi-Fi,
bezpłatny parking monitorowany,
całodobową Recepcję,
całodobowy Bar.

Zasady pobytu oraz opłaty dodatkowe:
 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,
 wypożyczenie łóżeczka turystycznego w cenie 20 zł/doba,
 pranie w cenie 25 zł/wsad max 4 kg,

Hotel CARPATIA Bieszczadzki Gościniec
Smerek 71 |38-607 Cisna
+48 13 460 13 80 | +48 609 502 181
smerek@merkurion.pl | www.hotel-carpatia.pl

