
Model zakwaterowania

Pakiet 2 noclegi

Cena za pobyt

30.12.18-01.01.2019
lub 31.12.18-02.01.19

Pakiet 2 noclegi

Cena za pobyt

Pakiet 3 noclegi

Cena za pobyt

29.12.18-01.01.2019
lub 30.12.18-02.01.19

Pakiet 3 noclegi

Cena za pobyt

Zachęcamy do
wydłużenia pobytu

– oferta ze śniadaniem
i obiadem

Zachęcamy do
wydłużenia pobytu

– oferta ze śniadaniem
i obiadem

Pobyt dla 1 osoby w pokoju 1 os. STANDARD

Pobyt dla 2 osób w pokoju 2 os. STANDARD

Dostawka do pokoju 2 os. (dorośli
lub dzieci powyżej 14 roku życia)

Pobyt dzieci w wieku 4 – 14 lat z rodzicami
w pokoju 1 os. lub 2 os. lub 2 os. z dostawką

Dzieci do lat 4

1048 zł

1680 zł

730 zł

420 zł*

100 zł**

1372 zł

2120 zł

895 zł

530 zł*

100 zł**

324 PLN/DOBA

440 PLN/DOBA

165 PLN/DOBA

110 PLN/DOBA

pobyt bezpłatny

*dopłata za miejsce przy stole w Sali bankietowej – 100 zł ** dopłata za miejsce przy stole w Sali bankietowej – 50 zł

Zameldowanie:  15:00        Wymeldowanie:  12:00

Pobyt  rozpoczyna  się od obiadem i kończący śniadaniem
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 60 % kosztów w ciągu 48 godzin od zgłoszenia
Bezkosztowa anulacja - najpóźniej na 21 dni przed planowaną imprezą,
Dokonując anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 21 dni przed planowaną imprezą, osoba
zamawiająca otrzymuje zwrot w wysokości  30 % przedpłaty (moment anulowania rezerwacji
liczony jest od momentu wysłania maila, na adres bialystok@golebiewski.pl, z prośbą
o anulację oraz z załączonym potwierdzeniem rezerwacji);
Dokonując anulacji rezerwacji na mniej niż 48 godzin przez planowaną imprezą,
zamawiającemu nie przysługuje zwrot przedpłaty
Stoły na balu 6/8/10/12 os.
Wszelkie informacje pod numerami telefonów:
Recepcja 85  678 25 00 (24 H)       Biuro Marketingu : 85  678 21 51; - 52; - 61
e-mail: bialystok@golebiewski.pl

Wszelkie informacje pod numerami telefonów:
Recepcja 85  678 25 00 (24 H)       Biuro Marketingu : 85  678 21 51; - 52; - 61
e-mail: bialystok@golebiewski.pl

Sylwester
w rytmach Samby

MIEJSCE
i ATRAKCJE:
MIEJSCE
i ATRAKCJE:

Hotel Gołębiewski w Białymstoku – Sala Kongresowa
Muzyka na żywo w wykonaniu
Pokazy samby w wykonaniu tancerzy zespołu
Wyśmienite Sylwestrowe menu

Zespołu Raya
Carnival Stars

Hotel Gołębiewski w Białymstoku
Zespołu Raya

Carnival Stars

PAKIET ZAWIERA:

2 lub 3 noclegi
BAL SYLWESTROWY
BAL SYLWESTROWY DLA DZIECI
śniadania śniadanie noworoczne
obiady
Dyskoteka z DJ

Parku Wodnego Tropikana i Siłowni

w komfortowych pokojach 2 osobowych
od. godz. 20.00

4-14 lat  w godz. 20.00-01.00
w formie bufetu w godz. 6:30-10:30 ( w godz. 8.00-12.00)

w formie bufetu w godz. 14.00-16.00 (wraz z menu dla dzieci)
od godz. 21.00 (31.12.18 Klub Nocny nieczynny)

Nielimitowany relaks w strefie
Parking
WiFi na terenie całego obiektu

2 lub 3 noclegi
BAL SYLWESTROWY
BAL SYLWESTROWY DLA DZIECI
śniadania śniadanie noworoczne
obiady
Dyskoteka z DJ

Parku Wodnego Tropikana i Siłowni
P


