Hotel „ZALEWSKI” ****

POLSKA

POLZALM
MRZEŻYNO
położony blisko plaży, budynek kryje w sobie nowoczesne pokoje z dużymi przeszkleniami pozwalającymi podziwiać niesamowite widoki niezależnie od pogody.
Zakwaterowanie: 250 komfortowych pokoi z przeszklonymi balkonami, część z widokiem na morze, 2 osobowe niektóre z możliwością dostawki, pokoje familijne dla 4 osób – na zapytanie, kalkulacja
indywidualna. Wszystkie pokoje z klimatyzacją, sejfem, lodówką, TV,
zestawem do parzenia kawy i herbaty.
Do dyspozycji Gości: Aquapark (6 basenów – 2 wewnętrzne, basenowa
strefa Wellness, zjeżdżalnie, wodna dżungla, wodny plac zabaw), luksusowa strefa SPA sauny – dodatkowo płatne, fitness, siłownia zewnętrzna,
możliwość wykupienia zabiegów rehabilitacyjnych, restauracja, kawiarnie, kręgielnia, Internet Wi-Fi, profesjonalna strefa dla biznesu z salami
konferencyjnymi, monitorowany parking, garaże podziemne
Dla dzieci: animacje i specjalne menu w restauracji, udogodnienia
w pokojach, plac zabaw, sala zabaw, atrakcje wodne w Aquaparku.
W cenie pobytu: korzystanie z kompleksu basenowego – bez limitów.
Informacje dodatkowe: parking płatny obowiązuje rezerwacja miejsca. Dopłata do obiadokolacji przy pobytach od 5 nocy – 60,-zł/os.dor.,
40,-zł/dziecko do 14 lat, przy pobytach krótkich na 3-4 noce – 70,-zł/
os.dor., 50,-zł/dziecko do 14 lat. Dzieci do 3 lat bez świadczeń - gratis.
Dzieci 3-14 lat przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju – nocleg na dostawce gratis, opłata tylko za śniadanie. Dopłata za pokój z widokiem
na morze – 30,-zł/noc, Dopłata do pokoju typu LUX o podwyższonym
standardzie, parking – 25,-zł/noc, garaż podziemny – 40,-zł/noc. Możliwość wypożyczenia szlafroka – 15,-zł/dzień, pakiet kuracyjny – 50,-zł/
os./noc, kompleks saun i łaźni – 50,-zł/os./dzień – bez limitów czasowych, opłata za psa do 5 kg – 50,-zł/noc, powyżej 5 kg – 100,-zł/noc.
Możliwość dokupienia pakietu świątecznego (posiłki – obiadokolacje
wraz z kolacją wigilijną) – 820,-zł/os./23-26.12. W okresie sylwestrowym
możliwość dokupienia balu sylwestrowego: 460,-zł/os./z open barem/ tylko dla osób pełnoletnich lub 110,-zł/os./PUB HAVANA/welcome drink, starter/zimne przekąski, a dla dzieci pow. 3 lat balik w cenie
180,-zł/dziecko/z animatorem i bufetem/19.00-00.30.
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Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SPRAWDŹ
PROMOCJE
ZALEWSKI

POLSKA

MRZEŻYNO
miejscowość letniskowa oddalona ok. 20 km na zachód od Kołobrzegu,
w Gminie Trzebiatów, przy ujściu rzeki Regi.
Czysta, szeroka plaża, możliwość kąpieli morskich (I klasa czystości
wody) i słonecznych, specyficzny mikroklimat zalecany w leczeniu alergii i chorób górnych dróg oddechowych to idealne warunki do wypoczynku.
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