Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

HOTEL BELLA*** w Jeleniej Górze- Cieplicach

Numer oferty: 388

Cieplice, to obecnie leżąca u stóp Karkonoszy dzielnica Jeleniej Góry. Od wieków słynąca z leczniczych wód
termalnych. Niezwykłe otoczenie oraz malownicze położenie sprawiają, że jest to doskonały punkt wypadowy na
wycieczki w góry, ale i w wiele ciekawych zakątków ziemi jeleniogórskiej.
Hotel położony jest w sercu uzdrowiska, w sąsiedztwie przepięknego Parku Zdrojowego. Obiekt łączy dawne
tradycje uzdrowiskowe z nowoczesnością i wysokimi standardami obsługi gości. W stylowych wnętrzach,
profesjonalna obsługa dba o zapewnienie prywatności oraz kameralnej atmosfery. Każdy szczegół wystroju
hotelu został zaprojektowany z myślą o wygodzie gości.
Przytulne, komfortowo wyposażone, jasne pokoje wyposażone są w telefon, telewizję satelitarną, zestaw do
parzenia kawy i herbaty oraz bezpłatny internet wifi.
W eleganckich, przytulnych wnętrzach restauracji serwowane są posiłki ze świeżych, dobrej jakości produktów.
Doba hotelowa:rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 14.00 i kończy w dniu wyjazdu o godz. 12.00
Dodatkowo obiekt oferuje:
• strefę Beauty&Spa – z szeroką ofertą spa i wellnes
• gabinet kosmetyczny oferujący liczne zabiegi pielęgnacyjne całego ciała
ILOŚĆ NOCY
DATA
CENA ZŁ/OS

7
27.06 – 04.07.2020
873

04-11.07.2020
873

11-18.07.2020
873

18-25.07.2020
873
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25.07-01.08.2020
873

01-08.08.2020
873

08-15.08.2020
873

22.29.08.2020
873

14
11-25.07.2020
1745

18.07-01.08.2020
1745

25.07-08.08.2020
1745
Możliwość rozpoczęcia turnusów 7 i 14- dniowych w inne dni tygodnia.
Dostępne także terminy poza wysokim sezonem tj.: październik, listopad, grudzień:
1) pobyty 7- dniowe: 810 zł/os.
2) pobyty 14- dniowe: 1620 zł/os.
Cena zawiera:
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• noclegi w komfortowych pokojach
• śniadania w formie bufetu szwedzkiego 7.00 - 10.00 (pn-pt) i 8.00 - 11.00 (sob-nd)
• obiadokolacje serwowane 16.00 - 19.00
Cena nie zawiera- płatne w hotelu:
- Opłaty klimatycznej: 3,50 zł/doba/osoba
- Opłaty za dzieci płatnej w hotelu:
• do 3 lat - bezpłatnie (bez świadczeń, śpiące z rodzicami)-ceny posiłków z menu
• od 3-12 lat – 50,00 zł/ doba - dostawka (nocleg ze śniadaniem) (łóżko polowe)
• dzieci od 18 lat liczone jako osoba dorosła- wtedy pokój trzyosobowy( pytać o cenę w hotelu)
- Opłaty za zwierzęta:
• pobyt poniżej 3 dni 30,00 zł
• powyżej 3 dni 50,00 zł – cały pobyt.
UWAGA! Brak możliwości rezerwacji pokojów 1-osobowych.
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