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Hotelu Beata
Kategoria: hotele
WIELKANOC
Z³ockie 103
Muszyna, ma³opolskie, 33-370
min. 490z³
Tel.: 18-471-49-17
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie www.123polska.pl....
Fax: 18-471-49-18
Strona www: http://hotelbeata.pl
• W górach
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
PAKIET WIELKANOCNYZapraszamy do spêdzenia Rodzinnych ¦wi±t Wielkanocnychzgodnie z
polsk± tradycj± w górskim klimacie, z dala od zgie³ku miasta490 z³/osOferta obowi±zuje w dniach
28.03-02.04.2013r.W cenie zapewniamy:&#8226; 3 noclegi w komfortowych pokojach
2-osobowych&#8226; 3 ¶niadania w formie bufetu, w tym uroczyste ¶niadanie Wielkanocne&#8226;
2 obiadokolacje z deserem&#8226; Wielkanocna Biesiada przy ognisku w ogrodzie
grillowym&#8226; Seans Bajkowy dla najm³odszych&#8226; Wspólne malowanie pisanek i
dekorowanie koszyczków wielkanocnych&#8226; Wielkanocny Konkurs poszukiwania króliczka
&#8226; korzystanie z sauny tureckiej i suchej oraz &#8222;natrysków wra¿eñ&#8221;&#8226;
bezpieczny parkingDla zainteresowanych udostêpniamy równie¿ inne atrakcje (za odp³atno¶ci±):Gabinet Masa¿u- mo¿liwo¶æ wypo¿yczenia rowerów- atrakcje Parku Linowego- zielony kuligwycieczki na S³owacjê lub Dolin± Popradu- stadnina koni- off road i szereg innych&#8230;&#8226;
1 290 z³ &#8211; apartament 2-osobowy*&#8226; 590 z³ &#8211; pokój 1-osobowy&#8226;
390 z³ &#8211; dostawka Zachêcamy do pozostania z nami d³u¿ej - ka¿dy nastêpny dzieñ w cenie
95 z³/os nocleg ze ¶niadaniem, a dziecko na dostawce 70 z³/os.Dzieci do lat 3 bezp³atnie (przy
wspólnym spaniu).Dzieci w wieku 3-10 lat 20% rabatu (nie dotyczy dostawki).Dzieci w wieku 11-16
lat 10% rabatu (nie dotyczy dostawki).Dodatkowy koszt stanowi op³ata klimatyczna w wysoko¶ci 3
z³/os/dzieñ.*Ka¿da kolejna osoba w apartamencie p³aci koszt dostawki.SERDECZNIE
ZAPRASZAM
Oferowane pokoje:
1-osobowe: 4 pokoi(-je)
2-osobowe: 24 pokoi(-je)
3-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 2
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• DrinkBar w obiekcie
• ¦niadania w cenie pobytu
Na terenie obiektu:
• sala konferencyjna
• sejf

http://www.123polska.pl
• dostêp do internetu
• billard
• grill
• sauna
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• akceptujemy p³atno¶ci kart±
• wystawiamy faktury VAT
• obiekt klimatyzowany
• akceptujemy zwierzêta
• 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

