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

Krynica Zdrój

Numer oferty: 428

HOTEL „JAGIELLONKA” ***
obiekt usytuowany w centrum uzdrowiska, niedaleko parku zdrojowego i pijalni wód. Oddalony od stacji kolejki
szynowej na Górę Parkową ok. 600 m. Do dyspozycji gości jest restauracja „Tu i teraz”, jadalnia, baza zabiegowa
(masaż podwodny, klasyczny, krioterapia, kąpiele perełkowe, inhalacje i wiele innych) oraz winda, sala
konferencyjna, tenis stołowy, bilard i taras widokowy. Internet Wi-Fi.

Termin
os. dor. w pok. komfort
dziecko do 12 lat pok. komfort
2021-12-23 - 2021-12-27 (4 dni)
1080
870
2021-12-29 - 2022-01-02 (4 dni)
1420
860

Zakwaterowanie:
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe, wszystkie z łazienkami, telefonem i TV-SAT. Pokoje są w dwóch kategoriach:
standard i komfort.
Wyżywienie:
w okresie świąteczno - noworocznym 3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia
turnusu (śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu).
CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSACH NOWOROCZNYCH W POKOJACH KOMFORT OBEJMUJE
UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM.
Uwagi:
• CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSACH NOWOROCZNYCH OBEJMUJE POWITANIE NOWEGO
ROKU W FORMIE UROCZYSTEJ KOLACJI PRZY DŹWIĘKACH MUZYKI ( dot. osób zakwaterowanych w
pokojach KOMFORT)
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznosc uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez swiadczen - opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• dzieci do 14 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30
zł/ doba
• parking ogrodzony, monitorowany, niestrzeżony (25 stanowisk) - opłata w recepcji ok. 10 zł/ doba, ok. 800 m od
obiektu ogólnodostępne parkingi
• dostawka to sofa lub tapczan bis
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• U W A G A – WAŻNE !!! Do ceny wczasów podanych w tabeli należy obowiązkowo doliczyć kwotę 4 zł/osobę

Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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