Oferta cenowa na rok 2020
ważna od 01.01.2020
Hotel NARCYZ posiada dwa budynki.
Hotel NARCYZ A oraz Hotel NARCYZ B.
Hotele nie są połączone. Przejście z budynku do budynku odbywa się przez parking hotelowy.
W Hotelu NARCYZ A znajdują się: recepcja, restauracja, pokoje, basen, baza zabiegowa.
W Hotelu NARCYZ B znajdują się tylko pokoje.
Standard pokoi w Hotelu A i B jest bardzo podobny.

Sezon A:
03.01.2020 – 23.02.2020
05.04.2020 – 03.05.2020
07.06.2020 – 30.08.2020
Hotel A
1-2 dni
3-4 dni
5-6 dni
7 dni
14 dni
21 dni

Osoba w pokoju
2 - osobowym
159,-/ doba
152,-/ doba
143,-/ doba
959,1823,2666,-

Osoba w pokoju
1 - osobowym
175,-/ doba
161,-/ doba
154,-/ doba
1012,1924,2820,-

Hotel B
Osoba w pokoju
2 - osobowym
136,-/ doba
132,-/ doba
125,-/ doba
835,1590,2332,-

Osoba w pokoju
1 - osobowym
154,-/ doba
144,-/ doba
136,-/ doba
912,1736,2544,-

Sezon B:
29.03.2020 – 05.04.2020
03.05.2020 – 07.06.2020
30.08.2020 – 25.10.2020
Hotel A
1-2 dni
3-4 dni
5-6 dni
7 dni
14 dni
21 dni

Osoba w pokoju
2 - osobowym
152,-/ doba
143,-/ doba
137,-/ doba
907,1724,2533,-

Osoba w pokoju
1 - osobowym
164,-/ doba
156,-/ doba
148,-/ doba
984,1870,2623,-

Hotel B
Osoba w pokoju
2 - osobowym
129,-/ doba
122,-/ doba
116,-/ doba
774,1469,2157,-

Osoba w pokoju
1 - osobowym
144,-/ doba
137,-/ doba
130,-/ doba
869,1645,2415,-

Sezon C:
23.02.2020 – 05.04.2020
25.10.2020 – 13.12.2020
Hotel A
1-2 dni
3-4 dni
5-6 dni
7 dni
14 dni
21 dni



Osoba w pokoju
2 - osobowym
144,-/ doba
137,-/ doba
130,-/ doba
866,1645,2417,-

Osoba w pokoju
1 - osobowym
156,-/ doba
147,-/ doba
140,-/ doba
935,1776,2608,-

Hotel B
Osoba w pokoju
2 - osobowym
122,-/ doba
117,-/ doba
110,-/ doba
731,1399,2046,-

Osoba w pokoju
1 - osobowym
138,-/ doba
129,-/ doba
122,-/ doba
812,1543,2266,-

Wszystkie ceny podane są w PLN od osoby

Ceny zawierają:
Hotel „NARCYZ”
M.M.Palbow
ul. Sienkiewicza 14, 59-850 Świeradów Zdrój, Polska, Tel. 0048 75 7816028 Fax. 0048 75 7816351,
www.narcyz.pl, e-mail: narcyz@narcyz.pl, polub NAS na FACEBOOK-u










nocleg (pokoje z węzłem sanitarno-higienicznym WC, TV-SAT)
wyżywienie 2x dziennie (śniadanie 8:00-9:30 i obiadokolacja 17:30-18:00, napoje do obiadokolacji płatne)
możliwość korzystania z basenu i jacuzzi (7:00 – 20:00)
sauna 2 x w tygodniu (wtorek i sobota 19:00 – 21:00)
możliwość korzystania z sali fitness
20% rabatu na wstęp do jaskini solnych
dostęp do Internetu bezprzewodowego
parking dla gości hotelowych bezpłatny, niestrzeżony

Usługi dodatkowe:
- Pokój z balkonem lub werandą – 15,00 zł / doba / pokój (w terminie od 01.04 do 20.10.2020)
- Wykorzystanie pokoju 2 osobowego dla 1 osoby + 35% kwoty za pobyt
- Pokój typu studio (pokój dzienny, sypialnia, łazienka, lodówka, czajnik i osobna weranda)–
min 2- max. 4 osoby / dopłata za pokój za dobę 50,00 zł
- Lodówka w pokoju – 10,00 zł / doba / na życzenie (w miarę dostępności)
- Czajnik w pokoju – 5,00 zł / doba / na życzenie (w miarę dostępności)
- Wypożyczenie kijków Nordic Walking – kaucja zwrotna 50,00 zł
- Wypożyczenie łóżeczka dziecięcego turystycznego - 30,00 zł / doba / na życzenie
- Opłata uzdrowiskowa (obowiązkowa) 4,00 zł za dobę od osoby (zgodnie z aktualną ustawą Urzędu Gminy)
- Pies lub kot (konieczne własne posłanie i uzgodnienie z recepcją, cena nie obejmuje ewentualnych zniszczeń szkód,
popełnionych przez zwierzę) – 30,00 zł / doba
- Ręcznik do borowiny – 40,00 zł (z kaucja zwrotną 20,00 zł) / pobyt (wymiana na życzenie)
- Szlafrok – 50,00 zł (z kaucja zwrotną 25,00 zł) / pobyt
- Depozyt / sejf – 2,00 zł / doba
- Lunch Pakiet – 20,00 zł / os (zgłoszenie dzień wcześniej)

Zniżki dla dzieci:
 dzieci 0-2,99 lat bezpłatnie (w łóżku z rodzicami, ½ porcji wyżywienia)
 dzieci 3-6,99 lat -50% od ceny (½ porcji wyżywienia)
 dzieci 7-11,99 lat -30% od ceny
Prosimy o zabieranie dokumentów potwierdzających wiek dziecka.

Świadczenia dodatkowe:
Pakiet kuracyjny – zaczyna się wizytą lekarską w niedzielę. Zabiegi wykonujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 07:00 do 13:00 w systemie 2-3 zabiegi dziennie. W okresie świat, weekendów i dni wolnych zabiegów nie wykonujemy.
 Pakiet kuracyjny leczniczy: 15 zabiegów kuracyjnych zleconych + wizyta lekarska – tydzień 280,00 zł (dla gości
hotelowych, przy pobytach powyżej 6 dni pobytu)
 Pakiet kuracyjny leczniczy: 9 zabiegów kuracyjnych zleconych + wizyta lekarska - tydzień: 200,00 zł (dla gości
hotelowych, przy pobytach powyżej 6 dni pobytu)

Dodatkowe informacje:
 Płatność w dniu przyjazdu w recepcji hotelowej, gotówką lub kartą płatniczą
 Doba hotelowa od 14:00 do 10:00
 Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, kończy śniadaniem w dniu wyjazdu
 Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne
 WIELKANOC (08.04-15.04.2020), WEEKEND MAJOWY (01.05-03.05.2020),
BOŻE NARODZENIE 22.12-28.12.2020 - odrębne oferty
ZADATEK
Aby potwierdzić rezerwację wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% kwoty.
Zadatek należy wpłacić na konto firmowe do 5 dni od dnia złożenia rezerwacji.
W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja zostaje cofnięta.
(czas wpłaty zadatku od momentu rezerwacji może być regulowany indywidualnie)
Konto:
F.H.U. Mirosław Palbow
ul. Sikorskiego 12
59-600 Lwówek Śląski
Nr konta: 49 1020 2124 0000 8802 0009 8095
*Niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu, nie powoduje zmniejszenia jego ceny.
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*Powyższa oferta cenowa nie stanowi umowy w świetle przepisów kodeksu cywilnego i w każdej chwili może ulec zmianie.
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