Wiosenne przebudzenie
Po długich, ciemnych i zimowych dniach oraz wszechogarniającej bieli
nadchodzi ten wyjątkowy czas, w którym otaczający nas świat budzi się i
ożywa. TO WIOSNA! Po pierwszych chłodnych i często deszczowych dniach
przychodzą te dłuższe i cieplejsze. Na drzewach pojawiają się pierwsze pąki,
a przykryte do niedawna śnieżną pierzyną trawniki zielenią się i dekorują
kwiatami. Bezpośredni kontakt z naturą budzącą się do życia w
Bieszczadach ma wyjątkowy wymiar. Dla wszystkich którzy poza bliskością
natury cenią sobie komfort i spokój Hotel CARPATIA Bieszczadzki Gościniec
przygotował wyjątkową ofertę, która pozwoli na wypoczynek i regenerację
w bezpośrednim otoczeniu górskich krajobrazów w komfortowych pokojach
z niepowtarzalnym klimatem.

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

3 dniowy Pakiet „Wiosenne przebudzenie” dla 2 osób obejmuje :












2 noclegi w pokoju dwuosobowym Superior,
2 wyśmienite śniadania,
2 dwudaniowe obiadokolacje (danie dnia ustalone przez Szefa Kuchni),
godzinny seans w strefie SPA,
godzinny masaż relaksacyjny,
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.

Warunki dodatkowe:
 oferta bezzwrotna,
 oferta limitowana, dostępna wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej
 oferta terminowa, dotyczy pobytów w terminie 03.04 - 21.06.2018 r.
z wyłączeniem długich weekendów (27.04 - 06.05.2018 oraz 31.05 – 03.06.2018)
 oferta nie jest objęta Kartą Stałego Klienta i nie łączy się z innymi promocjami
 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

Wiosenne przebudzenie
Po długich, ciemnych i zimowych dniach oraz wszechogarniającej bieli
nadchodzi ten wyjątkowy czas, w którym otaczający nas świat budzi się i
ożywa. TO WIOSNA! Po pierwszych chłodnych i często deszczowych dniach
przychodzą te dłuższe i cieplejsze. Na drzewach pojawiają się pierwsze pąki,
a przykryte do niedawna śnieżną pierzyną trawniki zielenią się i dekorują
kwiatami. Bezpośredni kontakt z naturą budzącą się do życia w
Bieszczadach ma wyjątkowy wymiar. Dla wszystkich którzy poza bliskością
natury cenią sobie komfort i spokój Hotel CARPATIA Bieszczadzki Gościniec
przygotował wyjątkową ofertę, która pozwoli na wypoczynek i regenerację
w bezpośrednim otoczeniu górskich krajobrazów w komfortowych pokojach
z niepowtarzalnym klimatem.

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

3 dniowy Pakiet „Wiosenne przebudzenie” dla 1 osoby obejmuje :












2 noclegi w pokoju jednoosobowym Standard,
2 wyśmienite śniadania,
2 dwudaniowe obiadokolacje (danie dnia ustalone przez Szefa Kuchni),
godzinny seanse w strefie SPA,
godzinny masaż relaksacyjny
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.

Warunki dodatkowe:
 oferta bezzwrotna,
 oferta limitowana, dostępna wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej
 oferta terminowa, dotyczy pobytów w terminie 03.04 - 21.06.2018 r.
z wyłączeniem długich weekendów (27.04 - 06.05.2018 oraz 31.05 – 03.06.2018)
 oferta nie jest objęta Kartą Stałego Klienta i nie łączy się z innymi promocjami
 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

