Długi weekend czerwcowy
02.06.2021 – 06.06.2021
Cena już od 125,- zł/ doba
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/sala jadalna, pokoje, basen, baza zabiegowa.
W Hotelu NARCYZ B znajdują się tylko pokoje.
Standard pokoi w Hotelu A i B jest bardzo podobny.

4 noce/ pokój
3 noce/ pokój
2 noce/ pokój

Hotel A
1144,- zł
912,- zł
636,- zł

Hotel B
998,- zł
792,- zł
544,- zł

Ceny zawierają:
 noclegi (pokoje z węzłem sanitarno-higienicznym WC, TV-SAT)
 śniadanie i obiadokolacja
 możliwość korzystania z basenu, jacuzzi oraz sauny
 dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi
 parking dla Gości hotelowych bezpłatny, niestrzeżony
Przedłużenie pobytu powyżej 4 noclegów 100,- zł/osoba/ doba

Usługi / opłaty dodatkowe:
- Opłata uzdrowiskowa (obowiązkowa) 4,00 zł za dobę od osoby (zgodnie z aktualną ustawą Urzędu Gminy)
- 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
- Pies lub kot (konieczne własne posłanie i uzgodnienie z recepcją, cena nie obejmuje ewentualnych zniszczeń szkód, popełnionych
przez zwierzę) – 30,00 zł / doba
- Szlafrok – 50,00 zł (z kaucja zwrotną 25,00 zł) / pobyt

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.

Dodatkowe informacje:
 Płatność w dniu przyjazdu w recepcji hotelowej, gotówką lub kartą płatniczą
 Doba hotelowa od 14:00 do 10:00
 Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne
*Niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu, nie powoduje zmniejszenia jego ceny.
*Powyższa oferta cenowa nie stanowi umowy w świetle przepisów kodeksu cywilnego i w każdej chwili może ulec zmianie.
Hotel „NARCYZ”
M.M.Palbow
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