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Magiczne chwile we dwoje

W dzisiejszym zabieganym świecie
prezentów jaki możemy ofiarować

spędzone wspólne z najbliższą osobą na zawsze zapis
w pamięci i chętnie do nich wracamy

dwoje” w Hotelu CARPATIA Bieszczadzki Gościniec zapewni Państwu 
niezapomniane romantyczne chwi
warunkach, doskonałą kuchni

niepowtarzalne widok na bieszczadzkie połoniny

3 dniowy Pakiet „Magiczne chwile we 

 2 noclegi w pokoju dwuosobowym 
 2 wyśmienite śniadania, 
 dwudaniową obiadokolację
 Uroczystą Kolację z karafką wina w romantycznej oprawie
 godzinny seans w strefie SPA,
 godzinny masaż czekoladą lub gorącymi kamieniami dla każdej z osób
 przestrzeń relaksacyjną i rekreacyjną p
 pokój gier i biblioteczkę, 
 salę wypoczynkową z TV, bilardem i 
 bezpłatny dostęp do Wi-Fi,
 bezpłatny monitorowany parking
 10% rabat na każdą kolejną dobę ze śniadaniem

 oferta limitowana,
 oferta całoroczna, z wyłączeniem lipca i sierpn

 oferta nie jest objęta Kartą Stałego Klienta i nie łączy się z innymi promocjami,
 obiadokolacje serwowane są w Karczmie w godzinach 15.00 

 masaże i zabiegi  odbywają się w poniedziałek, środę, piątek oraz niedzielę w godzinach 18.00 

Magiczne chwile we dwoje 

W dzisiejszym zabieganym świecie czas to jeden z najcenniejszy 
ofiarować i jaki możemy otrzymać. Chwile 

wspólne z najbliższą osobą na zawsze zapisujemy 
i chętnie do nich wracamy. Pakiet „Magiczne chwile we 

w Hotelu CARPATIA Bieszczadzki Gościniec zapewni Państwu 
romantyczne chwile, pełen relaks w komfortowych 

łą kuchni, dyskretną i pomocną obsługę oraz 
niepowtarzalne widok na bieszczadzkie połoniny. 

3 dniowy Pakiet „Magiczne chwile we dwoje” dla 2 osób obejmuje: 

dwuosobowym Superior, 
 

obiadokolację (danie dnia ustalone przez Szefa Kuchni), 
Uroczystą Kolację z karafką wina w romantycznej oprawie, 
godzinny seans w strefie SPA, 

czekoladą lub gorącymi kamieniami dla każdej z osób, 
aksacyjną i rekreacyjną przy Hotelu, 

 
salę wypoczynkową z TV, bilardem i piłkarzykami, 

Fi, 
monitorowany parking, 

10% rabat na każdą kolejną dobę ze śniadaniem. 

Warunki dodatkowe: 
 oferta bezzwrotna, 

oferta limitowana, dostępna wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej, 
całoroczna, z wyłączeniem lipca i sierpnia, długich weekendów oraz świąt, 

oferta nie jest objęta Kartą Stałego Klienta i nie łączy się z innymi promocjami, 
serwowane są w Karczmie w godzinach 15.00 – 19.00, 

odbywają się w poniedziałek, środę, piątek oraz niedzielę w godzinach 18.00 – 22.00. 


