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

KOLOROWE BIESZCZADY
Jesień w Bieszczadach to absolutnie wyjątkowa pora roku. Zmieniająca się
codziennie paleta kolorów bieszczadzkich lasów oraz połonin zachwyca,
uspokaja i pozwala na chwilę zapomnieć o codziennych troskach
i trudnościach. Bezpośredni kontakt z naturą pozytywnie nastraja i daje
energię do dalszego działania. Wszystkich miłośników jesiennych
bieszczadzkich klimatów zapraszamy do spędzenia tego czasu w Hotelu
CARPATIA Bieszczadzki Gościniec, z którego okien każdego dnia będziecie
mogli Państwo podziwiać jak niesamowitą artystką jest matka natura.

4 dniowy pakiet KOLOROWE BIESZCZADY dla 2 osób obejmuje:














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

powitalny grzaniec z piwa lub rozgrzewającą herbatę,
3 noclegi w pokoju dwuosobowym Superior,
3 wyśmienite śniadania,
3 dwudaniowe obiadokolacje (danie dnia ustalone przez Szefa Kuchni),
2 godzinne seanse w strefie SPA,
Rytuał SPA ORGANIQUE - zabieg na całe ciało dla każdej z osób,
przestrzeń relaksacyjną i rekreacyjną przy Hotelu,
pokój gier i biblioteczkę,
salę wypoczynkową z TV, bilardem i piłkarzykami,
bezpłatny dostęp do Wi-Fi,
bezpłatny parking monitorowany,
10% rabatu na każdą dodatkową dobę ze śniadaniem,
15% na SPA i zabiegi.

Warunki dodatkowe:
 oferta bezzwrotna,
 oferta limitowana, dostępna wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej,
 oferta terminowa, dotyczy pobytów od poniedziałku do piątku w terminie 15.09 - 11.11.2018 r.
 oferta nie jest objęta Kartą Stałego Klienta i nie łączy się z innymi promocjami,
 obiadokolacje serwowane są w Karczmie w godzinach 15.00 – 19.00,
 masaże i zabiegi odbywają się w poniedziałek, środę, piątek oraz niedzielę w godzinach 18.00 – 22.00.
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KOLOROWE BIESZCZADY
Jesień w Bieszczadach to absolutnie wyjątkowa pora roku. Zmieniająca się
codziennie paleta kolorów bieszczadzkich lasów oraz połonin zachwyca,
uspokaja i pozwala na chwilę zapomnieć o codziennych troskach
i trudnościach. Bezpośredni kontakt z naturą pozytywnie nastraja i daje
energię do dalszego działania. Wszystkich miłośników jesiennych
bieszczadzkich klimatów zapraszamy do spędzenia tego czasu w Hotelu
CARPATIA Bieszczadzki Gościniec, z którego okien każdego dnia będziecie
mogli Państwo podziwiać jak niesamowitą artystką jest matka natura.

4 dniowy pakiet KOLOROWE BIESZCZADY dla 1 osoby obejmuje:














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

powitalny grzaniec z piwa lub rozgrzewającą herbatę,
3 noclegi w pokoju jednoosobowym Standard,
3 wyśmienite śniadania,
3 dwudaniowe obiadokolacje (danie dnia ustalone przez Szefa Kuchni),
2 godzinne seanse w strefie SPA,
Rytuał SPA ORGANIQUE - zabieg na całe ciało,
przestrzeń relaksacyjną i rekreacyjną przy Hotelu,
pokój gier i biblioteczkę,
salę wypoczynkową z TV, bilardem i piłkarzykami,
bezpłatny dostęp do Wi-Fi,
bezpłatny parking monitorowany,
10% rabatu na każdą dodatkową dobę ze śniadaniem,
15% na SPA i zabiegi.

Warunki dodatkowe:
 oferta bezzwrotna,
 oferta limitowana, dostępna wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej,
 oferta terminowa, dotyczy pobytów od poniedziałku do piątku w terminie 15.09 - 11.11.2018 r.
 oferta nie jest objęta Kartą Stałego Klienta i nie łączy się z innymi promocjami,
 obiadokolacje serwowane są w Karczmie w godzinach 15.00 – 19.00,
 masaże i zabiegi odbywają się w poniedziałek, środę, piątek oraz niedzielę w godzinach 18.00 – 22.00.

