PAKIET WIELKANOCNY
18.04.2019 – 22.04.2019
Święta Wielkanocne to czas, który napełnia nasze serca miłością i radością.
To czas, kiedy przyroda budzi się do życia, a wiosenna pogoda zachęca ciepłym
słońcem do spacerów nad brzegiem morza.
Hotel Hel**** zaprasza Państwa na wspólne spędzenie tych wyjątkowych chwil.
OFERTA SPECJALNA ZAWIERA:

• 4 x nocleg ze śniadaniem w komfortowo,
wyposażonych pokojach,
• 1 x świąteczne śniadanie w Niedzielę Wielkanocną
• 1 x świąteczna obiadokolalcja w Niedzielę
Wielkanocną
• 3 x obiadokolacje w formie bufetu lub serwowanej
w zależności od ilości osób
• 1 x koszyczek wielkanocny
• 1 x animacje dla najmłodszych – malowanie pisanek
wielkanocnych
• prezent niespodzianka od zajączka dla dzieci rozdany
podczas niedzielnego Śniadania Wielkanocnego
• możliwość wypożyczenia kijów do nordic walking lub
rowerów
• 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 5-DNIOWYDNIOWY
( 4 NOCLEGI)

Pokój – 1 os.

1590 PLN

Pokój – 2 os. BEZ BALKONU

2440 PLN

Pokój – 2 os. Z BALKONEM

2510 PLN

Apartament

3590 PLN

DOSTAWKI
Dostawka dla dziecka 0-5

Pobyt gratis

Dostawka dla dziecka 6-12 lat

550 PLN *

Dostawka dla dziecka powyżej
12 lat

940 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.

