HOTEL*** NAT SARBINOWO
LATO 2022
Sezon A+:
Sezon A:
Sezon B:
Sezon C:

16.07.2022 – 20.08.2022
25.06.2022 – 16.07.2022, 20.08.2022 – 27.08.2022
28.05.2022 – 25.06.2022, 27.08.2022 – 24.09.2022
19.04.2022 – 28.05.2022, 24.09.2022 – 30.10.2022

CENNIK PAKIETOWY:
Łóżko regularne

Dostawka / wspólne spanie

Terminy

Osoba dorosła

Dziecko 4-12 lat

Osoba dorosła

Dziecko 4 -12 lat

Sezon A+
7 dni HB

1925 zł

1540 zł

1733 zł

1253 zł

1855 zł

1484 zł

1670 zł

1253 zł

1590 zł

1272 zł

1431 zł

1036 zł

1410 zł

1128 zł

1269 zł

917 zł

16.07.2022 – 20.08.2022

Sezon A
7 dni HB
25.06.2022 – 16.07.2022,
20.08.2022 – 27.08.2022

Sezon B
7 dni HB
28.05.2022 – 25.06.2022,
27.08.2022 – 24.09.2022

Sezon C
7 dni HB
19.04.2022 – 28.05.2022,
24.09.2022 – 30.10.2022

Informacje praktyczne:

W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji HB).

HB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet) + obiadokolacja (bufet)

Dopłata do większego pokoju (np. 2 osobowy dla 1 osoby): 60 zł / doba

Dopłata do pokoju apartament 200 zł / doba / apartament

Dopłata do pokoju typu antresola: 200 / doba / antresola

Pokoje 2 osobowych z sofą 2 osobową i sofą 1 osobową oraz duże pokoje 2 osobowe z kanapą 2 osobową i
możliwością dostawki: 120 zł / doba / pokój

Oferta cenowa obowiązuje na dzień publikacji tj.19.11.2021 i może ulec zmianie.

PAKIETY SPECJALNE:
28.05.2022 – 25.06.2022,
27.08.2022 – 24.09.2022

30.04.2022 – 28.05.2022,
24.09.2022 – 15.10.2022

19.04.2022 – 30.04.2022,
15.10.2022 – 30.10.2022

Pakiet dla cukrzyków

1610 zł

1430 zł

1287 zł

Dziecko i ja
(osoba dorosła i dziecko do 12 lat)

1970 zł

1808 zł

1627 zł

Pakiet pokonaj ból kręgosłupa

1670 zł

1490 zł

1341 zł

HOTEL*** NAT SARBINOWO
LATO 2022

Zasady sprzedaży pakietów specjalistycznych w Hotel***NAT Sarbinowo dotyczące pobytów 2022
1. Kupując jeden z pakietów Dziecko i Ja, pracownik biurowy i cukrzyk przedmiotem umowy jest zrealizowanie
programu, jaki dany pakiet oferuje, natomiast nie jest przedmiotem umowy usytuowanie pokoju ( piętro,
numer pokoju) - recepcja ani biura sprzedaży nie są zobowiązane do podania numeru pokoju ani piętra. Jeśli
nawet informacja taka zostanie przedstawiona, nie jest ona zobowiązująca.
2. Przy sprzedaży pakietu dziecka i ja, następna osoba dorosła w pokoju tylko w ramach pakietu pokonaj
ból kręgosłupa.
3. 2 dziecko z osobą dorosłą płaci 60% wartości pobytu
4. Wysokość opłaty za niewykorzystane łóżko jest zgodna z obowiązującym w danym terminie cennikiem.
5. Brak możliwości sprzedaży pakietu „Dziecko i ja” w apartamencie, antresolach i pokojach 3/2 (127,231)

