Zimą morze posiada wyjątkową aurę.
Zdrowe, pełne jodu powietrze to recepta na udane ferie zimowe nad morzem dla
całej Twojej rodziny!
Świeże i czyste powietrze zachęca do długich spacerów, a w hotelu dostępne są
zorganizowane atrakcje dla dzieci, w tym także przeróżne warsztaty i integracja z
rówieśnikami.
W ten sposób ferie z rodziną z pewnością będą niezwykle udane!
OFERTA SPECJALNA ZAWIERA:

• 3 x nocleg ze śniadaniem w komfortowo,
wyposażonych pokojach,
• 3 x obiadokolacja w formie bufetu,
w tym także specjalny bufet dla dzieci z odpowiednimi
dla nich daniami
• ognisko z pieczeniem kiełbasek - atrakcja zależna od
warunków pogodowych, odbywa się dwa razy w
tygodniu – przy sprzedaży min. 5 pakietów
• wieczorne kino z bajką dla najmłodszych
• 1x czekoladowy zawrót głowy- stół Fondue dla
najmłodszych ( wybrany dzień tygodnia)
• Zumba Kids – 2 razy w tygodniu przy sprzedaży
min.5 pakietów
• możliwość wypożyczenia kijów do nordic walking
oraz sanek
• parking,
• dostęp do Wi-Fi,
• wyjątkowa karta stałego Gościa*.
(*status stałego Gościa upoważnia do 5% zniżki na
kolejne pobyty w Hotelu)
ZAWSZE DLA NASZYCH GOŚCI W CENIE
NOCLEGU:

• możliwość podładowania baterii w wodnej strefie
SPA a w tym nielimitowane korzystanie ze strefy
basenowej z sauną suchą i parową
• aromatyczna kawa lub herbata na pożegnanie w
dzień wyjazdu.

POKÓJ

POBYT 4-DNIOWY
( 3 NOCLEGÓW)

Pokój – 1 os.

1090 PLN

Pokój – 2 os. BEZ BALKONU

1720 PLN

Pokój – 2 os. Z BALKONEM

1775 PLN

Apartament

2540 PLN

DOSTAWKI
Dostawka dla dziecka 0-5

Pobyt gratis

Dostawka dla dziecka 6-12 lat

470 PLN *

Dostawka dla dziecka powyżej
12 lat

1020 PLN*

*ze wszystkimi świadczeniami
OFERTA OBEJMUJE MOŻLIWOŚĆ WYNAJĘCIA POKOJU
TYPU STUDIO – DWA POKOJE DWUOSOBOWE, ŁĄCZONE Z
DWOMA ŁAZIENKAMI.
O szczegóły pytaj, pisząc na adres: rezerwacje@hotelhel.com
Powyższe ceny mogą ulec zmianie.
Opłata miejscowa: 2 PLN/osoba/doba płatna podczas
meldunku w recepcji hotelu.
Zwierzęta: 30PLN/doba
Warunki rezerwacji pobytu:
• Rezerwacje muszą zostać zagwarantowane przedpłatą w ciągu
3 dni od daty dokonania rezerwacji wstępnej.
• Przedpłata jest bezzwrotna i nie może zostać przeniesiona na inne
zamówienia.
• Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji planu atrakcji.

