CIECHOCINEK | ŁAZIENKI II
BOŻE NARODZENIE
Magiczne Święta w Pałacu - 3, 4 lub 5 noclegów
Święta Bożego Narodzenia w Pałacu Łazienki II, to czas przepełniony
rodzinną atmosferą, radością ze wspólnie spędzonego czasu i
tradycyjnymi, domowymi potrawami świątecznymi. Wszystko to bez
żmudnych przygotowań i rozgardiaszu. O świąteczną atmosferę zadba
uśmiechnięty i życzliwy personel, który przez cały czas Państwa pobytu
będzie dbał o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół.Pobyt dostępny w terminie 22 - 27. 12. 2017 r.

Pobyt obejmuje:
 3,4 lub 5 noclegów w komfortowych pokojach wybranej kategorii usytuowanych w Pałacu
 wyśmienite śniadannia w formie bogatego bufetu szwedzkiego serwowane w godzinach od 8:00 do 10:00
 obiady i kolacje serwowane w Restauracji Marconi (pobyt rozpoczyna się kolacją i kończy śniadaniem)
 Kolację Wigilijną z tradycyjnymi daniami, wizytą Świętego Mikołaja i prezentem dla każdego Gościa
 2 świąteczne obiady i kolacje, pełne tradycyjnych dań, wypieków i lokalnych smakołyków (25 i 26 grudnia)
 Nieograniczony wstęp do sauny
 Parking i Wi-Fi w cenie
Program kultralno - animacyjny:
 Świąteczne koncerty
 Codzienne wieczorki taneczne z muzyką na żywo
Specjalnie dla dzieci:
 Zajęcia z animatorem (zgodnie z harmonogramem)
 Wizyta Świętego Mikołaja
 Pobyt dzieci do lat 6 w łóżku rodziców Gratis
 Nieograniczony wstęp do Sali Zabaw – pełnej zabawek, maskotek, książek i gier planszowych
 Specjalne Kids Menu dostępne w Restauracji Pałacowej
 Dla najmłodszych krzesełka w restauracji oraz możliwość wypożyczenia łóżeczka
Dodatkowe informacje:
 Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 Ze względu na uzdrowiskowy charakter Ciechocinka, podczas pobytu, w recepcji hotelu zostanie pobrana
opłata uzdrowiskowa w wysokości 3,70 zł za każdy dzień pobytu osoby dorosłej i dziecka. Opłata w całości
przekazywana jest do Gminy Miejskiej Ciechocinka i służy rozwojowi uzdrowiskowych atrakcji miejscowości.
Opłata pobierana jest w gotówce.
 W związku z dużym zainteresowaniem pobytami w terminie świątecznym zachęcamy do wcześniejszej
rezerwacji zabiegów SPA oraz dodatkowego wyposażenia pokoju w udogodnienia dla dzieci.
 Akceptujemy pobyt z psami do 20kg. Koszt 35 zł/doba + kaucja zwrotna w kwocie 200 zł. W związku z
dostępnością tylko wybranych pokoi dla właścicieli piesków, w przypadku chęci przyjazdu z czworonożnym
przyjacielem prosimy o bezpośredni kontakt z recepcją.
Rodzaj pokoju

4 dni/3 noclegi

5 dni/4 noclegi

6 dni/5noclegów

Pałac Attic

777 zł

944 zł

1 110 zł

Pałac Comfort

852 zł

1044 zł

1235 zł

Pałac Superior

882 zł

1084 zł

1285 zł

Cena od osoby w pokoju 2-osobowym.
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