
                

  

PAKIET  SYLWESTEROWY  w SANDRA  SPA  w  Karpaczu 
W cenie pobytuproponujemy: - noclegi w komfortowych pokojach, 

-wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu z bardzo bogatym menu)
+ 30.12 -  szampan serwowany do śniadań   całodzienne biesiadowanie przy obficie zastawionym stole  

alkohol*** i napoje bezalkoholowe bez ograniczeń 
ognisko lub grillowanie na pożegnanie Starego Roku

+ 1.01 szampans erwowany do śniadań , całodzienne biesiadowanie przy obficie zastawionym stole  
alkohol*** i napoje bezalkoholowe bez ograniczeń

- nieograniczone korzystanie z kompleksu basenowego, jacuzzi, multimedialnych zjeżdżalnioraz sauny Ruska 
Bania  

- nieograniczone korzystanie zkompleksu łaźni i odnowy biologicznej (sauna sucha, parowa, grota lodowa, 
śnieżna, pokój ciszy)****

-aqua aerobik
-fitness studio

- wieczorki taneczne przy muzyce „na żywo” 
-wystrzałowypokaz sztucznych ogni 31-go grudnia 

-dozorowany parking 

6dni/ 5 noclegów*
28.12 –2.01.2015

5 dni / 4 noclegi*
np. 29.12 – 2.01

4 dni / 3 noclegi*
np. 29.12 –1.01 ceny bez balu zabawy / bal zabawa 

dodatkowo płatna
2.199 zł.** 1.899 zł.** 1.599 zł.**

* pakiety pobytowe z możliwością dowolnej zmiany daty w zakresie 27 grudzień 2014 –4 styczeń
** ceny brutto za 1 osobę dorosłą. Zniżki dla dzieci zgodnie z cennikiem na 2014 rok 

** wskazane ceny dotyczą pobytów bez Balu Sylwestrowego oraz bez Zabawy w PUB-ie, 

         

sat -   REZERWACJA    tel: 91 433 92 53

PAKIET  SYLWESTEROWY  w SANDRA  SPA  w  Karpaczu 

BALSYLWESTROWY (z zespołem) –tylko dla dorosłych  - 199zł./ osoba
alkohol podczas Balu Sylwestrowego bez ograniczeń*** 

Zabawa w PUB-ie z DJ –tylko dla osób dorosłych  - 140 zł./ osoba alkohol***** 
BALIK dla dzieci (w sali zabaw dla dzieci)         -   80 zł./ osoba

** ceny (Balu Sylwestrowego, Zabawy w Pubie oraz Baliku dla dzieci) dla Gości, którzy zarezerwują krótsze pobyty 
dostępne są w Biurze Rezerwacji 

*** wybrane wódki krajowe, wino, piwo, soki owocowe, kawa, herbata serwowane w jadalni podczas biesiadowania
**** dotyczy tylko pełnych 5 dobowych pakietów 

***** butelka (0,5 l) wódki na parę oraz butelka wina musującego na stolik przed północą  

REZERWACJA
91433 92 53

kontakt e-mail
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