WALENTYNKI 2017r.
Niezwykłe chwile należy celebrować w obecności bliskich nam osób oraz w wyjątkowych
miejscach –jednym z nich z pewnością jest
nasz obiekt Okulski Grand w Rozewiu.

ATRAKCYJNE CENY
Pobyt ze śniadaniami
Pokoje OKULSKI GRAND ROZEWIE

Cena za 2 osoby za dobę w pokoju 2 osobowym w zależności od rodzaju pokoju oraz długości pobytu

Rodzaj
pokoju

Długość pobytu
wybrany termin między 10-19.02.2017
2 dni
(1 nocleg)

3 dni
(2 noclegi)

Powyżej 4 dni
(min. 3 noclegi)
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CLASSIC 2 osobowy
CLASSIC+ 2 osobowy
LUX 2 osobowy
Dodatkowa osoba w pokoju**
Dostawka dla dziecka 2-8 lat**

Apartamenty OKULSKI GRAND ROZEWIE
Cena za 1 dobę w apartamencie przy 4 osobach dorosłych

Rodzaj
apartamentu

Długość pobytu
wybrany termin między 10-19.02.2017
2 dni
(1 nocleg)

3 dni
(2 noclegi)

Powyżej 4 dni
(min. 3 noclegi)

Apartament 2 pokojowy
Apartament 3 pokojowy
Dodatkowa osoba w
apartamencie**
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Dostawka dla dziecka 2-8 lat**
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W cenę pobytu wypoczynkowego wliczono:

-nocleg (pokoje wyposażone w łazienkę, ręczniki, tv, balkon,
lodówkę, czajnik elektryczny, suszarkę do włosów)
-śniadania w formie bufetu szwedzkiego***
***w przypadku mniejszej ilości Gości śniadanie jest
serwowane
-możliwość wypożyczenia wanienki do kąpieli, nocnika
(po wcześniejszym zgłoszeniu recepcji)
-możliwość wypożyczenia żelazka wraz z deską do
prasowania
-kije do nordic walking –dostępne w recepcji
-plac zabaw zewnętrzny
-kącik zabaw dla dzieci
-parking
- sala do fitness, MINI SPA: sauna fińska, sauna INFRARED
x1 wejście na pobyt 2 dniowy, 2 wejścia na pobyt 3 dniowy
-wydłużona doba hotelowa do godz. 13:00 –po
wcześniejszym zgłoszeniu
-śniadanie do pokoju –po wcześniejszym zgłoszeniu
APARTAMENT

Za dodatkową opłatą:
-dopłata do meldunku po godzinach pracy recepcji: 50zł (po wcześniejszym
ustaleniu z recepcją)
-obiady –30zł/osoba/dzień, wykupione na cały pobyt w momencie dokonania
rezerwacji 25zł/osoba/dzień. Powyżej 20 osób obiady są wydawane w formie
bufetu szwedzkiego.
-kosz owoców w pokoju od 30zł*
-kosz przekąsek i słodyczy od 50 zł*
-wino w pokoju od 50zł*
-kwiaty w pokoju od 50zł*
-Łóżeczko dla dziecka w cenie 20 zł / doba- wymagana wcześniejsza
rezerwacja
-opłata miejscowa (wg Uchwały Rady Gminy Władysławowo)
-opłata za pobyt ze zwierzęciem –wymagana akceptacja Regulaminu pobytu ze
zwierzętami:
70zł /doba
-Sala gier: bilard, cymbergaj, piłkarzyki, strzałki, szachy podłogowe
-solarium,
-wypożyczenie ręcznika do MINI SPA: 7 zł/pobyt, każda wymiana 5 zł
-wypożyczalnia rowerów
-zabiegi kosmetyczne
-masaże

*cena zależna od wcześniejszych ustaleń z Gośćmi co do ilości.
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