Ekspresowa regeneracja
Szybie tempo życia, nieustający pośpiech, długa lista obowiązków powodują
zmęczenie i rozdrażnienie. Dodatkowo każdy z nas codziennie narażony jest
na stresowe sytuacje niekorzystne czynniki atmosferyczne. Może warto choć
na chwile się zatrzymać i pomyśleć o sobie. Dla wszystkich Państwa, którzy
chociaż na krótką chwilę chcą oderwać się od codzienności i zregenerować
swoje siły w komfortowych warunkach przygotowaliśmy doskonałą ofertę,
która pozwoli na szybki relaks i regenerację. Dodatkowym atutem jest
lokalizacja Hotelu CARPATIA Bieszczadzki Gościniec, która zapewnia ciszę,
czyste powietrze oraz niepowtarzalne widoki.

Hotel CARPATIA Bieszczadzki Gościniec
Smerek 71 | 38-607 Cisna
www.hotel-carpatia.pl

2 dniowy Pakiet „Ekspresowa regeneracja” dla 2 osób obejmuje :












1 nocleg w pokoju dwuosobowym Superior,
1 wyśmienite śniadanie,
dwudaniową obiadokolację (danie dnia ustalone przez Szefa Kuchni),
godzinny seans w strefie SPA,
ekspresowy zabieg na twarz Organique,
przestrzeń relaksacyjną i rekreacyjną przy Hotelu,
pokój gier i biblioteczkę,
salę wypoczynkową z TV, bilardem i piłkarzykami,
bezpłatny dostęp do Wi-Fi,
bezpłatny monitorowany parking,
10% rabat na każdą kolejną dobę ze śniadaniem, SPA oraz zabiegi.

Warunki dodatkowe:
 oferta bezzwrotna,
 oferta limitowana, dostępna wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej,
 oferta całoroczna, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem lipca i sierpnia, długich weekendów oraz świąt,
 oferta nie jest objęta Kartą Stałego Klienta i nie łączy się z innymi promocjami,
 zabiegi i masaże odbywają się w poniedziałek, środę, piątek oraz niedzielę w godzinach 18.00 – 22.00
 obiadokolacje serwowane są w Karczmie w godzinach 15.00 – 19.00

Szczegółowe informacje i rezerwacje:
telefon: +48 13 460 13 80 lub +48 609 502 181
e-mail: smerek@merkurion.pl

Ekspresowa regeneracja
Szybie tempo życia, nieustający pośpiech, długa lista obowiązków powodują
zmęczenie i rozdrażnienie. Dodatkowo każdy z nas codziennie narażony jest
na stresowe sytuacje niekorzystne czynniki atmosferyczne. Może warto choć
na chwile się zatrzymać i pomyśleć o sobie. Dla wszystkich Państwa, którzy
chociaż na krótką chwilę chcą oderwać się od codzienności i zregenerować
swoje siły w komfortowych warunkach przygotowaliśmy doskonałą ofertę,
która pozwoli na szybki relaks i regenerację. Dodatkowym atutem jest
lokalizacja Hotelu CARPATIA Bieszczadzki Gościniec, która zapewnia ciszę,
czyste powietrze oraz niepowtarzalne widoki.

Hotel CARPATIA Bieszczadzki Gościniec
Smerek 71 | 38-607 Cisna
www.hotel-carpatia.pl

2 dniowy Pakiet „Ekspresowa regeneracja” dla 1 osoby obejmuje :












1 nocleg w pokoju jednoosobowym Standard,
1 wyśmienite śniadanie,
dwudaniową obiadokolację (danie dnia ustalone przez Szefa Kuchni),
godzinny seans w strefie SPA,
ekspresowy zabieg na twarz Organique,
przestrzeń relaksacyjną i rekreacyjną przy Hotelu,
pokój gier i biblioteczkę,
salę wypoczynkową z TV, bilardem i piłkarzykami,
bezpłatny dostęp do Wi-Fi,
bezpłatny monitorowany parking,
10% rabat na każdą kolejną dobę ze śniadaniem, SPA oraz zabiegi.

Warunki dodatkowe:
 oferta bezzwrotna,
 oferta limitowana, dostępna wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej,
 oferta całoroczna, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem lipca i sierpnia, długich weekendów oraz świąt,
 oferta nie jest objęta Kartą Stałego Klienta i nie łączy się z innymi promocjami,
 zabiegi i masaże odbywają się w poniedziałek, środę, piątek oraz niedzielę w godzinach 18.00 – 22.00
 obiadokolacje serwowane są w Karczmie w godzinach 15.00 – 19.00

Szczegółowe informacje i rezerwacje:
telefon: +48 13 460 13 80 lub +48 609 502 181
e-mail: smerek@merkurion.pl

