OFERTA ŚWIĄTECZNA I SYLWESTROWA
Boże Narodzenie: 22.12.2022 – 28.12.2022 (6 noclegów)
W pokoju 2-os:
.W pokoju 1-os:

1600,- zł (Hotel A) lub 1420,- zł (Hotel B)/ za osobę
1720,- zł (Hotel A) lub 1540,- zł (Hotel B)/ za osobę

W cenie pobytu:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Drink powitalny
6 x Nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją, wszystkie pokoje z TV/WC (24.12 bez obiadokolacji)
23.12.2022 Malowanie pierniczków
24.12.2022 Wigilia (z typowym Wigilijnym Menu – 12 potraw - kawa, herbata, napoje bezalkoholowe,
kolędy i przepięknie ubrana choinka), wizyta Mikołaja z upominkami
25.12.2022 Słodki bufet ciast (ciasto, kawa, herbata)
25.12.2022 Kolędowanie wzmocnione grzanym winem
26.12.2022 DJ Dancing
27.12.2022 Wieczór Bingo

Gratis:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Sauna według planu świątecznego
Korzystanie z basenu i jacuzzi (7:00-20:00)
Pokój zabaw dla dzieci
Parking niestrzeżony
20% rabatu do Groty Solnej Izerskie Centrum Soli
WI-FI
Niezbędnik Turysty

Hotel „NARCYZ” M.M.Palbow
Ul. Sienkiewicza 14, 59-850 Świeradów Zdrój
Tel. 0048 75 7816028 Fax. 0048 75 7816351
www.narcyz.pl, e-mail: narcyz@narcyz.pl

OFERTA ŚWIĄTECZNA I SYLWESTROWA

Sylwester: 28.12.2022 – 02.01.2023 (5 noclegów)
W pokoju 2-os:
W pokoju 1-os:

1435,00 zł (Hotel A) lub 1340,00 zł (Hotel B)/ za osobę
1535,00 zł (Hotel A) lub 1440,00 zł (Hotel B)/ za osobę

W cenie pobytu:
ź
ź
ź
ź
ź

Drink powitalny
5 x Nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją, wszystkie pokoje z TV/WC (31.12 obiad zamiast kolacji)
29.12.2022 Wieczór przy muzyce i lampce grzanego wina
30.12.2022 Wieczór Bingo
31.12.2022 Wieczór Sylwestrowy

Gratis:
ź Sauna według planu świątecznego
ź Korzystanie z basenu i jacuzzi (7:00-20:00)
ź Parking niestrzeżony
ź 20% rabatu do Groty Solnej Izerskie Centrum Soli
ź WI-FI

Hotel „NARCYZ” M.M.Palbow
Ul. Sienkiewicza 14, 59-850 Świeradów Zdrój
Tel. 0048 75 7816028 Fax. 0048 75 7816351
www.narcyz.pl, e-mail: narcyz@narcyz.pl

OFERTA ŚWIĄTECZNA I SYLWESTROWA
Boże Narodzenie + Sylwester
22.12.2021 – 02.01.2022 (11 noclegów)
W pokoju 2-os:
W pokoju 1-os:

2650,- zł (Hotel A) lub 2325,- zł (Hotel B)/ za osobę
2870,- zł (Hotel A) lub 2545,- zł (Hotel B)/ za osobę

W cenie pobytu:
ź Drink powitalny
ź 11 noclegów ze śniadaniem i obiadokolacją, wszystkie pokoje z TV/WC (zamiast obiadokolacji 24.12Wigilia i 31.12 - obiad)
ź 23.12.2022 Malowanie pierniczków
ź 24.12.2022 Wigilia (z typowym Wigilijnym Menu – 12 potraw - kawa, herbata, napoje bezalkoholowe,
kolędy i przepięknie ubrana choinka), wizyta Mikołaja z upominkami
ź 25.12.2022 Słodki bufet ciast (ciasto, kawa, herbata)
ź 25.12.2022 Kolędowanie wzmocnione grzanym winem
ź 26.12.2022 DJ Dancing
ź 27.12.2022 i 30.12.2022 Wieczór Bingo
ź 29.12.2022 Wieczór przy muzyce i lampce grzanego wina
ź 31.12.2022 Wieczór sylwestrowy
Gratis:
ź Sauna według planu świątecznego
ź Korzystanie z basenu i jacuzzi (7:00-20:00)
ź Pokój zabaw dla dzieci
ź Parking niestrzeżony
ź WI-FI

Hotel „NARCYZ” M.M.Palbow
Ul. Sienkiewicza 14, 59-850 Świeradów Zdrój
Tel. 0048 75 7816028 Fax. 0048 75 7816351
www.narcyz.pl, e-mail: narcyz@narcyz.pl

OFERTA ŚWIĄTECZNA I SYLWESTROWA
Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich pobytów świątecznych:
ź

Oferta wyłącznie dla gości indywidualnych wypoczywających w ramach wczasów rodzinnych nie łączy się z
innymi rabatami i ofertami promocyjnymi

ź

Doba hotelowa trwa od 1400 do 1100

ź

Godziny posiłków: wg Planu Świątecznego

ź

W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu

ź

Do pobytu doliczana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 5,00 zł od osoby za dobę

ź

Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, gotówką lub kartą płatniczą w recepcji

ź

Rezerwacja jest gwarantowana do godziny 1800 w dniu przyjazdu. W przypadku późniejszego przyjazdu
prosimy poinformować nas telefonicznie lub faksem

ź

Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład ceny nie powoduje zmniejszenia jego
wartości

ź

Koszt pobytu pupila 45,- zł/ doba (konieczne własne posłanie)

Zniżki dla dzieci:
Prosimy o zabieranie dokumentów potwierdzających wiek dziecka.
dzieci 0-2,99 lat - bezpłatnie (w łóżku rodziców, ½ wyżywienia)
dzieci 3-6,99 lat – (- 50%) ceny (śpiące na dostawce, ½ wyżywienia, przy dwóch osobach pełnopłatnych)
dzieci 7-11,99 lat – (-30%) ceny (śpiące na dostawce pełna porcja wyżywienia, przy dwóch osobach pełnopłatnych
Uwaga: przy 1 osobie pełnopłatnej w pokoju 2 osobowym, pierwsze dziecko 75% ceny pobytu
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.
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