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Wigilia w Hotelu Beata***
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Kategoria: hotele
Wigilia w Beskidzie S±deckim
Z³ockie 103
Muszyna, ma³opolskie, 33-370
min. 890z³
Tel.: 184714917
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)184714917
Fax: 184174918
Strona www: http://www.hotelbeata.pl
• W górach
Rabaty/Promocje: dzieci do lat 3 gratis
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ***
Obiekt: ca³oroczny
Cennik: inne
WIGILIA W HOTELU BEATA***pobyt zaczynaj±cy siê od 21 lub 22 grudniaBo¿e Narodzenie w
Beskidzie S±deckimodpoczynek w atmosferze rodzinnego spotkaniaw¶ród gór pokrytych bia³ym
puchem 890 z³/os w pokoju 2 lub 3-osobowymW cenie pakietu: &#8226;4 noclegi w komfortowych
pokojach &#8226;4 ¶niadania w formie bufetu szwedzkiego&#8226;2
obiadokolacje&#8226;uroczysta Kolacja Wigilijna zakoñczona wspólnym ¶piewem
kolêd&#8226;spotkanie ze ¦wiêtym Miko³ajem&#8226;biesiada regionalna z muzyk± na ¿ywo
&#8226;Wieczorek Filmowy dla Najm³odszych&#8226;Pokój Zabaw dla Dzieci&#8226;1 wej¶cie
na basen &#8226;korzystanie z sauny tureckiej i suchej oraz &#8222;natrysków wra¿eñ&#8221;
&#8226;dostêp do Internetu&#8226;stó³ bilardowy&#8226;przechowalnia sprzêtu narciarskiego i
sanki do dyspozycji Go¶ci&#8226;bezpieczny parking 1090 z³ &#8211; pokój 1-osobowy 2690 z³
&#8211; apartament 2-osobowy 660 z³ &#8211; dostawka Przed³u¿enie pobytu 169 z³/os za
nocleg ze ¶niadaniem i obiadokolacj±.Dzieci do lat 3 pobyt bezp³atny (przy wspólnym spaniu z

http://www.123polska.pl
rodzicem). Dzieci w wieku 3-10 lat 20% rabatu, a 10-16 lat 10% rabatu (rabaty nie dotycz±
dostawki). Rabaty nie sumuj± siê*Kolejna osoba w apartamencie p³aci cenê dostawki.Koszt
dodatkowy stanowi taksa klimatyczna w wysoko¶ci 2,80 z³/os/dobê.Zachêcamy do skorzystania z
dodatkowych atrakcji (odp³atnie), m.in.:- kulig z pochodniami- masa¿e relaksuj±ce- Gabinet
FryzjerskiSERDECZNIE ZAPRASZAMY
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• Bar lub punkt gastronomiczny w obiekcie
• DrinkBar w obiekcie
• ¦niadania w cenie pobytu
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
• Wczasy z diet±
Na terenie obiektu:
• sala konferencyjna
• sejf
• dostêp do internetu
• salka TV
• billard
• grill
• miejsce na ognisko
• sauna
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• akceptujemy p³atno¶ci kart±
• wystawiamy faktury VAT
• obiekt klimatyzowany
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• klimatyzacja
• lodówka
• telewizor
• telefon wewnêtrzny
• telefon (linia zewnêtrzna)
• sejf
• dostêp do internetu
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• balkon

