Szampańska zabawa
w Rezydencji
Leśny Dwór

Oferta pobytu
Sylwester w malowniczej okolicy Beskidu Sądeckiego, pachnące lasy, skrzypiący śnieg pod
butami lub schłodzenie się skokiem w puch śniegu po seansie w saunie… szaleństwo na stoku w
dzień a wieczorem powitanie Nowego Roku w iście góralskim stylu.
Serdecznie zapraszamy na Sylwestrem 2018/2019 do Rezydencji Leśny Dwór!
Cena pakietu zawiera pobyt z pełnym wyżywieniem, na które składają się obfite śniadania
i urozmaicone obiadokolacje, ale również uroczyste śniadanie noworoczne serwowane do godziny
14.00 tak, aby każdy mógł wyspany rozpocząć Nowy Rok. Naszych miłych Gości przywitamy
Grzańcem Galicyjskim. Oprócz atrakcji kulinarnych w pakiecie mają Państwo podczas pobytu
nielimitowany wstęp do sauny, będący doskonałą formą rozgrzania po dniu spędzonym na stoku.
Dodatkowo Naszym Gościom oferujemy jeden zabieg AquaLUX gratis. Unikalny w Polsce masaż
perełkowy z delikatnym opalającym solarium. Podczas Państwa pobytu w naszej Rezydencji
dołożymy wszelkich starań, aby umilić Wasz pobyt u nas oraz chętnie pomożemy Państwu w
realizacji indywidualnych życzeń.
Pakiet sylwestrowy oferujemy Państwu już od 1090 zł/osobę (5 dni/ 4 noclegi) i dotyczy
pobytu między 28.12.2018 – 01.01.2019. Rezerwacje pakietu przyjmuje nasza recepcja, która
chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji telefonicznie:
(+48) 18 44 65 326 lub mailem: rezydencja@lesnydwor.com
Bonus Elary Bird:
Dla naszych Gości, którzy dokonają rezerwacji i w pełni opłacą pobyt do 30.11.2018 Udzielamy
zniżki w wysokości 100 PLN od osoby. Oferta bez możliwości zmiany/anulacji.

Cena pakietów Erly Bird:
990 zł
*** Pakiet stanowi ofertę promocyjną.
Obowiązuje w terminie 28.12.2018 do 01.01.2019.
Cena dotyczy pełnego obłożenia pokoju lub apartamentu.
Cena przy niepełnym obłożeniu pokoju lub apartamentu jest wyższa

Pakiet Sylwester 2018/2019 w pigułce


- zabawa Sylwestrowa z doskonałym menu do białego rana



- uroczyste śniadanie noworoczne do godz. 14.00



- przywitanie ciepłym Grzańcem Galicyjskim



- pełne wyżywienie: obfite śniadanie w formie bufetu oraz urozmaicone obiadokolacje



- jeden zabieg AquaLUX gratis



- sauna bez limitu gratis

ponadto:


- nocleg w komfortowym pokoju lub apartamencie



- WiFi



- strzeżony parking

dla najmłodszych Gości:


- gry planszowe oraz bajki



- sala zabaw, piłkarzyki, strzałki



- możliwość wypożyczenia sanek



- kucyki szetlandzkie pasące się na stoku

Cena pakietu:
Dorośli: 990 zł /os za 5 dni/ 4 noclegi pod warunkiem opłacenia do 30.11.2018,
po tym terminie cena 1090 zł
Dzieci 599 zł/ os za 5 dni/ 4 noclegi pod warunkiem opłacenia do 30.11.2018,
po tym terminie cena 699 zł
Apartament dla dwóch osób 2290 zł za dwie osoby za 5 dni/ 4 noclegi pod warunkiem opłacenia
do 30.11.2018, po tym terminie cena 2490 zł (duży, przestronny apartament, salon, osobna sypialnia z
łożem małżeńskim, kuchnia, łazienka z jacuzzi)

