Zostań dłużej w Hotelu Hel
3 w cenie 2*

Zapłać mniej i wypocznij w Hotelu Hel jeszcze dłużej!
Zarezerwuj 3 noclegi a zapłać tylko za 2!
* oferta obowiązuje od 01.10 do 21.12 2018
OFERTA OBEJMUJE:

POKÓJ

• 3 x nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju
• 2 x śniadanie ze świeżo wypiekanym, swojskim chlebem
• 2 x obiadokolacja trzydaniowa z deserem
• parking
• dostęp do Wi-Fi
• wyjątkowa karta stałego Gościa*
(*status stałego Gościa upoważnia do 5% zniżki na kolejne pobyty w Hotelu)

Pokój - 1os.

POBYT 4-DNIOWY
(3 NOCLEGI)
760 PLN

Pokój - 2os. bez balkonu

1120 PLN

Pokój - 2os. z balkonem

1160 PLN

APARTAMENT

1720 PLN

DOSTAWKI:

ZAWSZE DLA NASZYCH GOŚCI W CENIE NOCLEGU:
• możliwość podładowania baterii w wodnej strefie SPA – nielimitowane korzystanie z basenu, sauny
suchej i parowej,
• wypożyczenie kijów do Nordic Walking
• aromatyczna kawa lub herbata na pożegnanie w dzień wyjazdu.

Dostawka dla dziecka 0-5 lat

pobyt gratis

Dostawka dla dziecka 6-12 lat

50 PLN / doba

Dostawka dla dziecka powyżej
12 lat

100 PLN / doba

OFERTA OBEJMUJE MOŻLIWOŚĆ WYNAJĘCIA POKOJU
TYPU STUDIO – DWA POKOJE DWUOSOBOWE, ŁĄCZONE Z
DWOMA ŁAZIENKAMI.

POLECAMY RÓWNIEŻ

O szczegóły pytaj, pisząc na adres: marketing@hotelhel.com

• wypożyczenie roweru
• atrakcje w mieście Hel

Podane ceny są cenami brutto.
Powyższe ceny mogą ulec zmianie.
Opłata miejscowa:
Opłata miejscowa: 2,00 PLN/osoba/doba płatna podczas
meldunku w recepcji hotelu.

TYLKO DLA DZIECI W HOTELU HEL:
•
•
•
•
•
•

Klub Malucha Foklandia wyposażony w bezpieczne zabawki dla każdego dziecka
gry planszowe, Xbox, kolorowanki,
edukacyjne książeczki do wypożyczenia w hotelowej recepcji
podczas posiłku: krzesełka do karmienia, bezpieczne sztućce i naczynia
dziecięce kanały telewizyjne
akcesoria basenowe

Zwierzęta: 30PLN/doba
Warunki rezerwacji pobytu:
• Rezerwacje muszą zostać zagwarantowane przedpłatą w ciągu
3 dni od daty dokonania rezerwacji wstępnej.
• W przypadku braku przedpłaty w powyższym terminie Hotel
zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
• Przedpłata jest bezzwrotna i nie może zostać przeniesiona na
inne zamówienia.
• Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji planu
atrakcji.

MASZ PYTANIA?
Zadzwoń: +48 663 127 125 lub napisz: rezerwacje@hotelhel.com

www.hotelhel.com

