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

Karwia- Pensjonat Dworek Szlachecki

Numer oferty: 392

Dawna osada rybacka, a dziś spokojna miejscowość wypoczynkowa. Szeroka plaża, idealna do zażywania
kąpieli morskich i słonecznych, sosnowe lasy oraz sielska atmosfera, sprzyjają odprężeniu u regeneracji. A
dogodne położenie daje możliwość korzystania z okolicznych atrakcji.
PENSJONAT położony jest nad Morzem Bałtyckim w odległości 60 metrów od pięknej plaży w uroczej
miejscowości Karwia, 13 km od Władysławowa i 49 km od Gdyni. To wyjątkowe miejsce, w którym urok
architektury i stylowego wnętrza, szczególnie wpływają na samopoczucie Gości.
Przytulne pokoje, zostały stylowo umeblowane i oferują komfortowe wnętrza.
W każdym pokoju znajduje się telewizor, łazienka z kabiną prysznicową oraz sprzęt plażowy.
Wyżywienie podawane jest w restauracji oferującej Menu opracowane na wyszukanej, szlacheckiej kuchni.
Wszystkie potrawy przygotowuje się ze świeżych produktów z ekologicznych gospodarstw wiejskich.
Doba hotelowa:rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 14.00 i kończy w dniu wyjazdu o godz. 11.00
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Dostępne także terminy poza wysokim sezonem tj.: wrzesień, październik, listopad, grudzień:
1) pobyty 7- dniowe: 605 zł/os.
2) pobyty 14- dniowe: 1210 zł/os.
Cena zawiera:
• noclegi
• śniadania w formie bufetu szwedzkiego od godz. 8.00 do godz. 10.00
• obiadokolacje serwowane kuchni tradycyjnej od godz. 14.00 do godz. 16.00
Cena nie zawiera:
- Opłata klimatyczna: 1,60 zł/doba/osoba
- Dzieci - płatne na miejscu w dniu przyjazdu:
• do 2 lat - bezpłatnie (bez świadczeń)
• od 2 do 10 lat - 80,00 zł / doba (wyżywienie + nocleg)
• od 10 lat - 125,00 zł / doba (wyżywienie + nocleg)
- Zwierzęta są akceptowane za dodatkową opłatą: 20,00 zł/30,00 zł/50,00 zł / doba
- Bursztynowe SPA - według cennika hotelowego
UWAGA! Brak możliwości rezerwacji pokojów 1-osobowych.
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