Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00

Oferta 1

Róża Wellness & Spa
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Grzybowo

Wyżywienie
Zakwaterowanie
Organizator
Transport
Termin

Śniadania i obiadokolacje
Pokój 2-os. Standard (oferta bezzwrotna)
Nekera
Dojazd własny

1065 PLN
za osobę

17.05.2022 - 24.05.2022

Opis oferty
Opis:
Róża SPA to klimatyczny obiekt położony w miejscowości Grzybowo, w odległości ok. 7 km od Kołobrzegu. Ten stylowy obiekt oferuje komfortowe noclegi, wyśmienite jedzenie
oraz strefę wellness & spa. Jest to idealne miejsce na odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Dla gości przygotowano eleganckie i przestronne pokoje. Wnętrza są wyposażone w
telewizor z płaskim ekranem, bezprzewodowy internet, balkon i prywatną łazienkę. Obiekt oferuje dania kuchni regionalnej i międzynarodowej. Codziennie podawane jest pyszne
śniadanie w formie bufetu. Posiłki są przygotowywane ze świeżych i dobrej jakości składników. W streﬁe wellness & spa znajduje się kryty basen, sauna oraz gabinet zabiegowy z
szeroką ofertą zabiegów.
Lokalizacja:
Grzybowo to nadmorska miejscowość zlokalizowana około 7 km od Kołobrzegu, w województwie zachodniopomorskim.
Dojazdu samochodem:
Jadąc od strony Koszalina należy kierować się drogą wojewódzką numer 102 w kierunku ronda Solankowego, zjechać w ulicę Grzybowską i kontynuować wzdłuż Kołobrzeskiej.
Następnie trzeba skręcić w prawo w ulicę Sztormową, przy której znajduje się obiekt. Odległości: 7 km od Kołobrzegu, 50 km od Koszalina, 130 km od Szczecina i 510 km
Warszawy.
Dojazd pociągiem i autobusem:
Kołobrzeg posiada bezpośrednie połączenie kolejowe z Poznaniem, Szczecinem, a nawet Krakowem. Odległość obiektu od dworca to ok. 7 km.
Atrakcje:
Grzybowo to urokliwa nadmorska miejscowość położona niedaleko Kołobrzegu. Sama woda jest tu cieplejsza niż w Kołobrzegu. Znajduje się tu wiele ścieżek rowerowych i
pieszych co pozwala na świetne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Malownicze nadmorskie krajobrazy i bliskość natury sprzyjają dobremu wypoczynkowi. Atrakcje w
okolicy: - Bulwar Jana Szymańskiego (Promenada) - Skansen Morski (ul. Bałtycka) - Molo (długość 220 metrów, trzy kondygnacje) - Muzeum Patria Colbergiensis
Pokój 2-os. Standard:
Przestronny dwuosobowy pokój wyposażony w telewizor z płaskim ekranem, bezprzewodowy internet, balkon i prywatną łazienkę.
Oferta:
HB, Oferta bezzwrotna (P2S-B11, 20176)
Oferta zawiera:
- Codzienne śniadania w formie bufetu - Codzienne obiadokolacje serwowane: zupa, drugie danie, deser - Nielimitowany dostęp do basenu, sauny suchej i jacuzzi (zgodnie z
dostępnością) - Dla pobytów w terminie 15-19.04.2022 uroczyste śniadanie wielkanocne zamiast regularnego śniadania oraz bufet kawowy z domowymi ciastami w 1 i 2 dzień
świąt (zgodnie z harmonogramem hotelu) - 10% zniżki na zabiegi Spa - Możliwość korzystania z sali zabaw dla dzieci oraz placu zabaw dla dzieci w ogrodzie - Internet Wi-Fi Podatek VAT
Oferta nie zawiera:
- Parking płatny 15 zł/doba (wymagana wcześniejsza rezerwacja) - opłata klimatyczna (płatna na miejscu) - Pozostałe usługi obiektu
Pokój 2-os. Standard:
Przestronny dwuosobowy pokój wyposażony w telewizor z płaskim ekranem, bezprzewodowy internet, balkon i prywatną łazienkę.
Oferta:
HB, Oferta bezzwrotna (P2S2 EX1A-B6, 18653)
Oferta zawiera:
- Codzienne śniadania w formie bufetu - Codzienne obiadokolacje serwowane: zupa, drugie danie, deser - Nielimitowany dostęp do basenu, sauny suchej i jacuzzi (zgodnie z
dostępnością) - 10% zniżki na zabiegi Spa - Możliwość korzystania z sali zabaw dla dzieci oraz placu zabaw dla dzieci w ogrodzie - Internet Wi-Fi - Podatek VAT
Oferta nie zawiera:
- Parking płatny 15 zł/doba (wymagana wcześniejsza rezerwacja) - opłata

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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klimatyczna (płatna na miejscu) - Pozostałe usługi obiektu
Oferta:
HB, Oferta bezzwrotna (P2S2 EX1A-B7, 20176)
Oferta zawiera:
- Codzienne śniadania w formie bufetu - Codzienne obiadokolacje serwowane: zupa, drugie danie, deser - Nielimitowany dostęp do basenu, sauny suchej i jacuzzi (zgodnie z
dostępnością) - Dla pobytów w terminie 15-19.04.2022 uroczyste śniadanie wielkanocne zamiast regularnego śniadania oraz bufet kawowy z domowymi ciastami w 1 i 2 dzień
świąt (zgodnie z harmonogramem hotelu) - 10% zniżki na zabiegi Spa - Możliwość korzystania z sali zabaw dla dzieci oraz placu zabaw dla dzieci w ogrodzie - Internet Wi-Fi Podatek VAT
Oferta nie zawiera:
- Parking płatny 15 zł/doba (wymagana wcześniejsza rezerwacja) - opłata klimatyczna (płatna na miejscu) - Pozostałe usługi obiektu
Oferta:
HB, Oferta bezzwrotna (P2S2 EX1A-B8, 20236)
Oferta zawiera:
- Codzienne śniadania w formie bufetu - Codzienne obiadokolacje serwowane: zupa, drugie danie, deser - Nielimitowany dostęp do basenu, sauny suchej i jacuzzi (zgodnie z
dostępnością) - 10% zniżki na zabiegi Spa - Możliwość korzystania z sali zabaw dla dzieci oraz placu zabaw dla dzieci w ogrodzie - Internet Wi-Fi - Podatek VAT
Oferta nie zawiera:
- Parking płatny 15 zł/doba (wymagana wcześniejsza rezerwacja) - opłata klimatyczna (płatna na miejscu) - Pozostałe usługi obiektu
Pokój 2-os. Deluxe:
Przestronny dwuosobowy pokój wyposażony w telewizor z płaskim ekranem, bezprzewodowy internet, balkon, suszarkę do włosów, lodówkę i prywatną łazienkę.
Oferta:
HB, Oferta bezzwrotna (P2D-B11, 20176)
Oferta zawiera:
- Codzienne śniadania w formie bufetu - Codzienne obiadokolacje serwowane: zupa, drugie danie, deser - Nielimitowany dostęp do basenu, sauny suchej i jacuzzi (zgodnie z
dostępnością) - Dla pobytów w terminie 15-19.04.2022 uroczyste śniadanie wielkanocne zamiast regularnego śniadania oraz bufet kawowy z domowymi ciastami w 1 i 2 dzień
świąt (zgodnie z harmonogramem hotelu) - 10% zniżki na zabiegi Spa - Możliwość korzystania z sali zabaw dla dzieci oraz placu zabaw dla dzieci w ogrodzie - Internet Wi-Fi Podatek VAT
Oferta nie zawiera:
- Parking płatny 15 zł/doba (wymagana wcześniejsza rezerwacja) - opłata klimatyczna (płatna na miejscu) - Pozostałe usługi obiektu
Pokój 2-os. Deluxe:
Przestronny dwuosobowy pokój wyposażony w telewizor z płaskim ekranem, bezprzewodowy internet, balkon, suszarkę do włosów, lodówkę i prywatną łazienkę.
Oferta:
HB, Oferta bezzwrotna (P2D2 EX1A-B2, 18653)
Oferta zawiera:
- Codzienne śniadania w formie bufetu - Codzienne obiadokolacje serwowane: zupa, drugie danie, deser - Nielimitowany dostęp do basenu, sauny suchej i jacuzzi (zgodnie z
dostępnością) - 10% zniżki na zabiegi Spa - Możliwość korzystania z sali zabaw dla dzieci oraz placu zabaw dla dzieci w ogrodzie - Internet Wi-Fi - Podatek VAT
Oferta nie zawiera:
- Parking płatny 15 zł/doba (wymagana wcześniejsza rezerwacja) - opłata klimatyczna (płatna na miejscu) - Pozostałe usługi obiektu
Oferta:
HB, Oferta bezzwrotna (P2D2 EX1A-B3, 20236)
Oferta zawiera:
- Codzienne śniadania w formie bufetu - Codzienne obiadokolacje serwowane: zupa, drugie danie, deser - Nielimitowany dostęp do basenu, sauny suchej i jacuzzi (zgodnie z
dostępnością) - 10% zniżki na zabiegi Spa - Możliwość korzystania z sali zabaw dla dzieci oraz placu zabaw dla dzieci w ogrodzie - Internet Wi-Fi - Podatek VAT
Oferta nie zawiera:
- Parking płatny 15 zł/doba (wymagana wcześniejsza rezerwacja) - opłata klimatyczna (płatna na miejscu) - Pozostałe usługi obiektu
Mocne strony:
- Klimatyczny obiekt na spokojny urlop - Bliska odległość od piaszczystej plaży - Basen, sauna, jacuzzi w cenie

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

