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

Świeradów Zdrój

Numer oferty: 430

HOTEL „ŚWIERADÓW” ***
jeden z najstarszych budynków w kurorcie, został wybudowany w 1865 roku. Do dyspozycji gości jest
restauracja, duży zadaszony grill i nowoczesna baza zabiegowa, gdzie można skorzystać z szeregu zabiegów z
zakresu elektroterapii np. z jonoforezy, laseroterapii, ultradźwięków, a także z masaży wodnych i klasycznych
oraz okładów borowinowych i parafinowych. Bezprzewodowy internet.
Termin
osoba dorosła
dziecko do 12 lat
2021-12-22 - 2021-12-27
(5 dni)
1125
900
2021-12-23 - 2021-12-27
(4 dni)
955
765
2021-12-27 - 2022-01-02
(6 dni)
1320
1055
Zakwaterowanie:
- pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV-SAT, lodówką i telefonem. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Wyżywienie:
- 2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje serwowane, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego
dnia turnusu.
BAL SYLWESTROWY
przy zespole muzycznym, bogate menu oraz napoje alkoholowe - opłata za bal wliczona w cenę pobytu.
Uwagi:
• BAL SYLWESTROWY przy zespole muzycznym, bogate menu oraz napoje alkoholowe - opłata za bal zawarta
w cenie osoby dorosłej w turnusie sylwestrowym.
• doba hotelowa od 14.00 do 12.00
• obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje również poza terminami wymienionymi w tabelce
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• parking na ogrodzonym terenie obiektu, niestrzeżony - GRATIS
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS

Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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• zwierzęta w obiekcie są akceptowane - opłata w recepcji ok. 15 PLN/ doba
• do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym - obowiązuje jednorazowa dopłata: w turnusie świątecznym 165 zł, w
turnusie sylwestrowym 315 zł,
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• w turnusie świątecznym i sylwestrowym kulig i ognisko z pieczeniem kiełbasek i grzańcem, przy muzyce
akordeonowej, ponadto w turnusie sylwestrowym wieczór bingo i taneczny
U W A G A – WAŻNE !!! Do ceny wczasów podanych w tabeli należy obowiązkowo doliczyć kwotę 4 zł/osobę t.j.
2 zł na Turystyczny Fundusz Pomocowy i 2 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Od

Do

Ilość dni

Cena

2021-12-22

2021-12-27

5

na zapytanie

2021-12-23

2021-12-27

4

na zapytanie

2021-12-27

2022-01-02

6

na zapytanie

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

