Zapraszamy na magiczne Święta w Górskim Klimacie.
Pakiet Święta 2017 – 23 do 27 grudzień
Spokojna, rodzinna Wigilia, dwanaście tradycyjnych potraw podanych wraz z pojawieniem
się pierwszej gwiazdki na niebie, pachnąca żywa choinka, kolędy… spokój i relaks wśród
najbliższych, zamiast kolejek w sklepach, mozolnego czasu spędzonego przy garnkach
w kuchni bądź męczącego sprzątania domu.
Brzmi zachęcająco? Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych miłych Gości
i serdecznie zapraszamy na Święta Bożego Narodzenia do Rezydencji Leśny Dwór!
Cena pakietu świątecznego obejmuje nie tylko wieczerzę wigilijną oraz pełne wyżywienie,
składające się z obfitych śniadań oraz urozmaiconych obiadokolacji, ale również świąteczne
śniadania, uroczyste obiady czy przywitanie Państwa gorącym Grzańcem Galicyjskim.
Te magiczne chwile będzie umilać Państwu prawdziwa Góralska Kapela.
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.

Pakiet Świąteczny dostępny jest w cenie 769 zł/ osobę (5 dni/ 4 noclegi).
Bonus Early Bird:
Dla naszych Gości, którzy dokonają rezerwacji i w pełni opłacą pobyt do 30.11.2017 udzielamy zniżki
w wysokości 100 PLN od osoby. Oferta bez możliwości zmiany/anulacji.

Cena pakietów Early Bird: 669

zł

Rezerwację pakietu przyjmuje nasza recepcja, która chętnie udzieli Państwu dalszych informacji
telefonicznie (+48) 18 44 65 326 lub mailem: rezydencja@lesnydwor.com

*** Pakiet stanowi ofertę promocyjną.
Obowiązuje w terminie 21.12.2016 do 28.12.2016.
Cena dotyczy pełnego obłożenia pokoju lub apartamentu.
Cena przy niepełnym obłożeniu pokoju lub apartamentu jest wyższa

Pakiet „Święta Bożego Narodzenia 2017” w pigułce:


- tradycyjna Wigilia składająca się z 12 staropolskich potraw



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



- świąteczne śniadanie w Pierwszy i Drugi Dzień Świąt



- uroczysty Obiad Świąteczny w Pierwszy Dzień Świąt



- zabieg AquaLUX gratis



- sauna bez limitu gratis



- wieczór z Kapelą Góralską oraz przywitanie ciepłym Grzańcem Galicyjskim



- popołudniowy kwadrans łasucha – codzienna kawa z domowym ciastem

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 669 zł /os za 5 dni/ 4 noclegi pod warunkiem opłacenia do 30.11.2017,
po tym terminie cena 769 zł
Dzieci ( do lat 12) 599 zł/os 5 dni/ 4 noclegi pod warunkiem opłacenia do 30.11.2017,
po tym terminie cena 699 zł
Apartament dla dwóch osób (duży, przestronny apartament, salon, osobna sypialnia z łożem małżeńskim,
kuchnia, łazienka z jacuzzi) 1690 zł za dwie osoby pod warunkiem opłacenia do 30.11.2017,
po tym terminie cena 1790 zł

Rezydencja Leśny Dwór
Kosarzyska 102
33-350 Piwniczna Zdrój
Tel. +48 18 44 65 326
www.lesnydwor.com

