od 03 do 06 maja 2018 r.
W PAKIECIE WYPOCZYNKOWYM:
•
•
•
•

•
•
•
•

nocleg w hotelu***
śniadanie w formie bufetu
obiadokolacja z różnorodnym menu
nieograniczony wstęp do Aquaparku (basen, sauny, Strefa
Malucha) i do siłowni (w godzinach ich otwarcia)
30 min. gry w kręgle na pobyt
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja toru)
darmowy parking przed hotelem
siłownia zewnętrzna
bezprzewodowy Internet

PROMOCJE DO PAKIETU WYPOCZYNKOWEGO:

• bezpłatne konsultacje kosmetyczne z badaniem skóry twarzy,
doborem zabiegu i wskazaniami do pielęgnacji domowej
• mikrodermabrazja do wybranego zabiegu – gratis
• 20% rabatu na zabiegi kosmetyki estetycznej*
• 50% rabatu na wynajęcie toru do gry w kręgle
• gratis lub obniżona cena na korzystanie z toru do Petanque
(gra w bule), wypożyczenie kompletu kul w cenie
• od 10% do 15% rabatu na zabiegi SPA o wartości
powyżej 100 zł
• atrakcyjne zniżki do obiektów partnerskich

DLA DZIECI (gratis):

• zewnętrzny plac zabaw oraz pokój z basenem z kulkami
• tenis stołowy, „piłkarzyki”, gry planszowe

POLECAMY RÓWNIEŻ:

• Majowa Noc Saunowa w godz. 21.30-24.00
– w cenie 70 zł/os. (pod warunkiem zebrania się grupy
minimum 10 osób. Termin zostanie ustalony adekwatnie do
spodziewanej frekwencji, ustalonej podczas rezerwacji).
• zajęcia fitness z instruktorem
– 10 zł/os. (wg aktualnego grafiku)
• wypożyczenie kijków do Nordic Walking oraz rowerów
– 5 zł/os. (do 2 h)
• nauka pływania dla dzieci z instruktorem
– 10 zł/os./h (zajęcia grupowe)
• możliwość zorganizowania zwiedzania Torunia
z przewodnikiem
*rabaty nie sumują się z innymi rabatami
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CENNIK PAKIETÓW:

(nocleg ze śniadaniem, obiadokolacją i atrakcjami)
1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

5 dób

6 dób

Pokój 2-osobowy (2 osoby dorosłe)

359 zł

718 zł

1017 zł

1356 zł

1695 zł

1974 zł

Pokój 2-osobowy (1 osoba dorosła)

289 zł

578 zł

837 zł

1116 zł

1395 zł

1614 zł

Pokój LUX (2 osoby dorosłe)

469 zł

938 zł

1347 zł

1796 zł

2245 zł

2634 zł

Pokój LUX (1 osoba dorosła)

375 zł

750 zł

1095 zł

1460 zł

1825 zł

2130 zł

Dostawka – osoba dorosła

148 zł

296 zł

444 zł

592 zł

740 zł

888 zł

Dostawka – dziecko powyżej 6 lat

133 zł

266 zł

399 zł

532 zł

665 zł

798 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

20 zł

40 zł

60 zł

80 zł

100 zł

120 zł

Dziecko do 3 lat, bez dostawki
(na wspólnym łóżku z rodzicami).
Dostawka – dziecko od 3 do 6 lat,
(oraz każde następne dziecko od 0 do 6 lat)
• 10% rabatu na zabiegi SPA
o wartości powyżej 100 zł
• 50% rabatu na wypożyczenie
szlafroka i ręcznika basenowego
• 10 zł/h za wynajęcie toru do gry w bule.

• rabat od ceny pokoju
• 15% rabatu na zabiegi SPA
o wartości powyżej 100 zł
• 50% rabatu na wypożyczenie
szlafroka i ręcznika basenowego
• 10 zł/h za wynajęcie toru do gry w bule.

• zwiększony rabat od ceny pokoju
• 15% rabatu na zabiegi SPA
o wartości powyżej 100 zł
• wypożyczenie szlafroka i ręcznika
basenowego – gratis (1x na pobyt)
• wynajęcie toru do gry w bule
– 1h dziennie gratis.

Hotel nie zwraca pieniędzy ani nie udziela rekompensaty za niewykorzystane usługi składowe pakietu.
Przy rezerwacjach torów do gry obowiązuje zasada pierwszeństwa.
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