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

16.07.2022 – 20.08.2022
11.06.2022 – 16.07.2022, 20.08.2022 – 17.09.2022
28.05.2022 – 11.06.2022, 17.09.2022 – 01.10.2022
19.04.2022 – 28.05.2022, 01.10.2022 – 30.10.2022

CENNIK PAKIETOWY:
Terminy

Sezon A+
7 dni FB

Łóżko regularne
Osoba dorosła
Dziecko 4 – 12 lat

Dostawka / wspólne spanie
Osoba dorosła
Dziecko 4 – 12 lat

2000 zł

1600 zł

1600 zł

630 zł

1950 zł

1560 zł

1560 zł

630 zł

1790 zł

1432 zł

1432 zł

630 zł

1350 zł

1080 zł

1080 zł

16.07.2022 – 20.08.2022

Sezon A
7 dni FB
11.06.2022 – 16.07.2022,
20.08.2022 – 17.09.2022

Sezon B
7 dni FB
28.05.2022 – 11.06.2022,
17.09.2022 – 01.10.2022

Sezon C
7 dni FB
19.04.2022 – 28.05.2022,
01.10.2022 – 30.10.2022

630 zł

Informacje praktyczne:









W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB), basen.
 FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie, obiad, kolacja (bufet).
W sezonie B i C przy pobycie min. 7 dniowym w cenie 1 zabieg dziennie wykonywane w dni robocze (bez masażu
klasycznego i borowiny), dla dzieci inhalacje
Dopłata do pokoju 1 osobowego 30 zł / doba / pokój
Dopłata do większego pokoju (np. 2 osobowy dla 1 osoby): 60 zł / doba
Dopłata do pokoju typu SUPERIOR 60 zł / doba / pokój
Oferta cenowa obowiązuje na dzień publikacji tj. 19.11.2021 i może ulec zmianie.

HOTEL*** NAT Świnoujście
LATO 2022

Oferta dla Seniora 60+:
7 dni
sezon C FB

1230 zł

Informacje praktyczne:
 W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB) oraz 1 zabieg dziennie wykonywany w dni robocze (bez masażu
klasycznego, borowiny)
 FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie, obiad, kolacja (bufet).
 Pakiet 7 dniowy pobyt od kolacji do śniadania,
 Dziecko 4-12 lat na łóżku regularnym: zniżka 10% od ceny osoby dorosłej.
 Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 10% od ceny osoby dorosłej.
 Dopłata do pokoju 1 osobowego 30 zł / doba
 Dopłata do większego pokoju (np. 2 osobowy dla 1 osoby): 60 zł / doba
 Oferta nie dotyczy pokoi typu SUPERIOR
 Oferta cenowa obowiązuje na dzień publikacji tj. ………….. i może ulec zmianie.

Sposób wydawania posiłków może różnić się w zależności od terminu pobytu. Posiłki podawane będą zgodnie
z ustalonymi i zmieniającymi się zasadami bezpieczeństwa oraz wytycznymi dla funkcjonowania restauracji w obiekcie.

Program dostępny będzie z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów związanych z COVID19 w tym Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii.

