Spędź te najważniejsze Święta w roku zdala od zgiełku miasta, w rodzinnej atmosferze, przy ciepłym
kominku i stole z tradycyjnymi staropolskimi potrawami… jak u Babci..
U nas zrelaksujesz się i odpoczniesz, by móc w pełni cieszyć się świątecznymi chwilami z bliskimi w
przepięknej scenerii zimy w dolnośląskich górach..
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę pobytu świątecznego w naszym Hoteliku:

Podstawowa oferta świąteczna obejmuje minimum 4 noclegi z wyżywieniem. To Państwo
decydują od którego dnia zaczną pobyt, istnieje też możliwość przedłużenia pobytu świątecznego.
W ramach podstawowej oferty świątecznej otrzymują Państwo:
• 4 noclegi w komfortowych pokojach z łazienką.
• 4 śniadania w formie bufetu serwowane codziennie w godzinach 8.00 - 10.00.
• 4 obiadokolacje w formie bufetu serwowane w godzinach 16.00 -19.00 (zupa, drugie dania
/w tym danie wegetariańskie na życzenie/, deser, woda, soki, pozostałe napoje do kolacji
dodatkowo płatne).
• Uroczysta Wieczerza Wigilijna przy biesiadnym wspólnym stole w dniu 24.12.2018
od godziny 19.00 do 21.00.
• W dniu 25.12.2018 uroczysta degustacja kaczek na miodzie, do świątecznego obiadu
podajemy lampkę wina.
• W dni świąteczne 25-26.12.2018 zapraszamy na bufet kawowy z ciastami i owocami.
• Dodatkowo na Państwa życzenie możliwość zorganizowania świątecznego ogniska z
grzańcem pod wiatą w naszym ogrodzie oraz kuligu! (w ramach dodatkowej opłaty).
•Dzieci do lat 3 bez dodatkowych opłat! (istnieje możliwość udostępnienia dziecięcego
łóżeczka)

Data pobytu

Ilość
noclegów

Cena Dorośli

Cena Dzieci

22-26.12.2018

4

950,00 zł

670,00 zł

23-27.12.2018

4

950,00 zł

670,00 zł

22-27.12.2018

5

1075,00 zł

760,00 zł

21-27.12.2018

6

1200,00 zł

850,00 zł

21-28.12.2018

7

1325,00 zł

940,00 zł

Wiek (3-12 lat)

Ważne informacje:
•

Dopłata za każdy dodatkowy nocleg w ramach świątecznego pakietu – dla dorosłych: 135zł/
os., dla dzieci od lat 3: 90 zł/ os. (z wyżywieniem – śniadanie i obiadokolacja)

•

Rezerwacja miejsca ważna po wpłaceniu zaliczki na poczet pobytu w wysokości 30%
wartości pakietu na numer konta: Bank Sląski ING 33 1050 1575 1000 0091 3913 7682

•

Istnieje możliwość zakwaterowania w apartamentach za dodatkową opłatą: do oferty
podstawowej dopłata dla osób dorosłych: 115 zł/os/pakiet, dla dzieci: 80zł/os/pakiet.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Hotelik Orański

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu:
tel.: 74 814-08-18 lub 698-677-914
e-mail: info@hotelikoranski.pl

Hotelik Orański
Stara Morawa 13
57-550 Stronie Śląskie

