Sylwester 2012 – Pakiet 5 dni
( z możliwością wyboru daty pobytu)
obowiązuje od 28-02.01.2013)
Muzyka na żywo, wspaniała zabawa do rana, wyśmienita kuchnia,
jedyna taka noc w roku i wiele dodatkowych atrakcji czeka na Państwa
w Hotelu Relaks
Cena pokoju jednoosobowego – już od 1571 zł
Cena pokoju dwuosobowego – już od 1195 zł/os
W ramach pobytu:
Cztery noclegi w komfortowym pokoju dwuosobowym
Śniadania – cztery śniadania podawane w formie bufetu szwedzkiego, na
którym znajdziecie Państwo bogaty wybór zimnych i ciepłych przekąsek
Lunch – jeden lunch w dniu 31.12 w godz. 13:30 – 14:30 (zupa, danie ciepłe)
Obiadokolacje - trzy obiadokolacje – zupa, danie główne, deser
Bal Sylwestrowy przy muzyce na żywo – w dniu 31.12.2011 od godz. 20:00
Drink powitalny – do wyboru dowolny long bądź short drink z naszej karty
drinków.
Możliwość dokupienia Zabiegów SPA w specjalnej promocyjnej cenie
* rezerwacji zabiegów należy dokonać w momencie składania rezerwacji
Dla Niej
OCEAN MEMORY TREATMENT (Thalgo)
Zabieg pozostawia wrażenie jak po podróży w głąb Oceanu. Morski peeling,
kąpiel oceaniczna w Kapsule SPA, autorski masaż z zastosowaniem gorącego
stempla, maska algową na ciało – to czas niezapomnianych wrażeń oraz
gwarancja luksusowego relaksu.
Czas 120 min Cena 260zł rezerwując zabiegi w ramach pakietu oszczędzasz 60 zł
Dla Niego
MASAŻ CZĘŚCIOWY CIAŁA GORĄCYMI KAMIENIAMI
Klasyczny masaż wykonany przez profesjonalistów, usuwający produkty
przemiany materii oraz likwidujący napięcia mięśni za pomocą gorących
kamieni.
Czas 30 min. Cena 80 zł oszczędzasz 15 zł
Kąpiel w kapsule SPA w solankach – która ma właściwości
rewitalizujące oraz odtoksyczniające.
Czas 20 min Cena 70 zł rezerwując zabiegi w ramach pakietu oszczędzasz 15 zł
Ponadto w cenie noclegu:
− Bezpłatne korzystanie z sauny suchej i parowej,
− bezpłatne miejsca parkingowe
− bezprzewodowy internet WI-FI

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu a kończą
śniadaniem w dniu wyjazdu.
Doba Hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 o kończy o godzinie 11:00.
Nie czekaj, przywitaj Nowy Rok razem z nami!!!
Hotel Relaks ***
58-540 Karpacz
ul: Obrońców Pokoju 4
tel: 75/6480650
e-mail: recepcja@hotel-relaks.pl
www.hotel-relaks.pl

