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2 noclegi dla dwóch osób

2 śniadania

2 obiady

Voucher na romantyczną kolację

Voucher na zabiegi

Relaks i odprężenie w Parku Wodnym Tropikana,

Słodka Niespodzianka firmy TAGO

Klub Nocny

w pokoju dwuosobowym

- bufet szwedzki w Restauracji Czerwonej w godz. 7.00-11.00

- bufet szwedzki w Restauracji Czerwonej w godz. 13.30-16.00

z czerwonym winem we dwoje w Restauracji Zielonej*

w Studio Zdrowia i Urody Gołebiewska**

między innymi: sauny, jacuzzi z widokiem

na góry, grota solna, tężnia solankowa, basen z hydromasażem, basen sportowy,

zjeżdżalnie

na powitanie

codziennie od 22:00

(oferta nie łączy się z innym rabatami)

ul.Karkonoska 14, 58-540 Karpacz

tel. +48 75/76 70 740 -747, email: karpacz golebiewski.pl

www.golebiewski.pl/karpacz

@

1880 zł
2 noclegi dla 2 osób

w terminie
03.01.2018 - 20.12.2018

z wyłączeniem Świąt
i Długich Weekendów

CENA PAKIETU OBEJMUJE:

Romantycznie we Dwoje
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z usług Studia Zdrowia i Urody Gołębiewska

z salonu gier zręcznościowych

kręgielni

Ponadto zapraszamy do korzystania odpłatnie:

W przypadku zakupu na prezent wysyłamy okazjonalne zaproszenie po otrzymaniu 100% opłaty za rezerwację.
Termin wykorzystania zaproszenia do 20.12.2018 r. (z wyłączeniem świąt i długich weekendów).
Potwierdzamy realizację zaproszenia w miarę dostępności pokoi. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.
Pobyt rozpoczyna się obiadem lub kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
Zapraszamy do skontaktowania się z Biurem Marketingu w celu omówienia szczegółów oferty,
(75) 76 70 524-527, e-mail: karpacz golebiewski.pl@

* Rezerwacja stolika w Restauracji Zielonej na podstawie vouchera odebranego przy zameldowaniu w recepcji Hotelu o wartości 200 zł.
** Voucher na zabiegi do odebrania przy zameldowaniu w recepcji Hotelu o wartości 200 zł.
Rezerwacja zabiegów w Studiu Zdrowia i Urody Gołębiewska na min. 5 dni przed ich realizacją pod nr tel. (75) 76 70  861


