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

Szklarska Poręba

Numer oferty: 431

HOTEL „POD SZRENICĄ”***
obiekt położony ok. 450 m od dolnej stacji wyciągu na Szrenicę i ok. 400 m od centrum miasta. Do dyspozycji
gości jest restauracja, mini SPA TROPICANA z sauną sucha, parową i jacuzzi, a także brodzik, plac i kącik
zabaw dla dzieci oraz sala gier z bowlingiem, bilardem, grami zręcznościowymi i mini siłownia. Na zewnątrz jest
chata grillowa. Internet Wi-Fi
Termin
osoba dorosła
dziecko do 12 lat
dziecko do lat 12 dostawka
2021-12-23 - 2021-12-28
(5 dni)
1475
1240
1065
2021-12-28 - 2022-01-02
(5 dni)
1890
1595
1360
Zakwaterowanie:
- pokoje 1 i 2-osobowe, niektóre z możliwością dostawki (rozkładany fotel) i pokoje 3-4 osobowe - 2
pomieszczenia w pierwszym 2 łóżka pojedyncze w drugim łoże małżeńskie. Wszystkie z łazienkami, TV i
telefonem, niektóre z balkonami
Wyżywienie:
- 2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.
Uwagi:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS - należy dokonać rezerwacji
• dzieci do 14 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 50 zł/ doba
• parking monitorowany, niestrzeżony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowiązuje dopłata ok. 36 zł/doba.
• w turnusie świątecznym Kolacja Wigilijna oraz biesiada grillowa
• w turnusie noworocznym Bal Sylwestrowy i biesiada grillowa
• 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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