WIELKANOC 2017
W POKOJACH GOŚCINNYCH PRZEMYK W REWIE
(koło Gdyni)
Proponujemy pobyty 6-dniowe (5 noclegów)
w terminie 13-18.04.2017r.
z możliwością wydłużenia lub skrócenia pobytu.

Co roku powtarzasz sobie:
Nigdy więcej! Sprzątanie, zakupy,
gotowanie, dekoracje świąteczne
i w rezultacie do stołu siadasz z
resztką sił… Czas zerwać z rutyną!

Świąteczna, ciepła atmosfera, pełen spokoju nastrój, suto zastawiony stół wielkanocny oraz liczne atrakcje
–to wszystko czeka na Państwa w naszym obiekcie.
Specjalne atrakcje dla

DZIECI

w ramach pakietu:

-Mini kącik zabaw dla dzieci

W ramach pakietu Wielkanocnego przygotowaliśmy:

-Biblioteka dla dzieci w Recepcji czyli bogaty zbiór książeczek

-długi weekend wielkanocny –pobyt w zależności od wybranego

-Wypożyczalnia gier planszowych

wariantu

Dodatkowe bezpłatne udogodnienia dla dzieci

-FOOD ALL INCLUSIVE ( pełne wyżywienie: śniadanie

-jadalnia: fotelik do karmienia

(w tym 2 uroczyste, wielkanocne śniadania, ze święconką w

-pokoje: nocnik, nakładka na toaletę, kanał TVP ABC

Wielką Niedzielę i w Wielki Poniedziałek), obiad, kolacja)

-świeże nadmorskie powietrze i Rewski mikroklimat GRATIS!

- miejsce postojowe, ogrodzone

Dodatkowo płatne
-łóżko turystyczne dla dzieci

Proponujemy pobyty 6-dniowe (5 noclegów) w terminie 13-18.04.2017r.
z możliwością wydłużenia lub skrócenia pobytu.
Program pobytu
(w zależności od wybranego przez Państwa wariantu: pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy
śniadaniem w dniu wyjazdu)
13 kwiecień 2017 – WIELKI CZWARTEK
Od 15.00 – przyjazd Gości
18.00-19.00 kolacja
14 kwiecień 2017 – WIELKI PIĄTEK
9.00-10.00 śniadanie
13.00 obiad
18.00-19.00 kolacja
15 kwiecień 2017 – WIELKA SOBOTA
9.00-10.00 śniadanie w formie bufetu
13.00-14.00 obiad
20.00-22.00 kolacja

16 kwiecień 2017 – NIEDZIELA WIELKANOCNA
(pierwszy dzień świąt)
8.00-10.00 uroczyste świąteczne śniadanie
13.00-14.00 świąteczny obiad
18.00-19.00 kolacja
17 kwiecień 2017 – PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY – ŚMIGUS DYNGUS (drugi dzień
świąt)
9.00-11.00 śniadanie w formie bufetu
13.00-14.00 obiad
18.00-19.00 kolacja
18 kwiecień 2017 – WTOREK
9.00-10.00 śniadanie w formie bufetu
11.00 zakończenie doby hotelowej
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WIELKANOC 2017
W POKOJACH GOŚCINNYCH PRZEMYK W REWIE
(koło Gdyni)
CENNIK POKOJE

CENA W PLN ZA CAŁY POBYT W WYBRANYM TERMINIE MIĘDZY 13-18.04.2017

Z WYŻYWIENIEM ZA WSZYSTKIE OSOBY W ZALEŻNOŚCI OD: WYBRANEGO WARIANTU, RODZAJU POKOJU ORAZ ILOŚCI OSÓB
Wariant

DŁUGOŚĆ POBYTU
Rodzaj pokoju

WARIANT I

WARIANT I
Z RABATEM 10%*

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

6 DNIOWY
(5 NOCLEGÓW)

RABAT 10%*
ZA POBYT
6 DNIOWY
(5 NOCLEGÓW)

5 DNIOWY
(4 NOCLEGI)

4 DNIOWY
(3 NOCLEGI)

3 DNIOWY
( 2NOCLEGI)

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY HOSTEL ROZEWIE (BUDYNEK OBOK OKULSKI GRAND)
Standard 2 osobowy
Standard plus 2 osobowy
Lux 2 osobowy
Dodatkowa osoba w pokoju
Jedno dziecko (2-8 lat na dostawce)**
Jedno dziecko do lat 2 (wspólne łóżko z
rodzicami, bez świadczeń***)

900
950
1000
425
375
GRATIS

810
855
900
382
337
GRATIS

800
850
900
340
300
GRATIS

660
710
760
255
205
GRATIS

500
550
600
200
160
GRATIS

Informacje uzupełniające:




















Świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu i kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.
Dopłata do pokoju 2 osobowego zajętego przez 1 osobę 50zł/doba
Na Państwa życzenie przygotujemy tradycyjną, postną kolację w Wielki Piątek
istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu
W związku z dużym zainteresowaniem pobytami w terminach świątecznych, prosimy o wcześniejszą rezerwację
dodatkowego wyposażenia pokoju w udogodnienia dla dzieci.
Pokój typu standard posiada okno dachowe typu velux
Pokój typu standard plus posiada wyjście na patio (ogródek wewnętrzny ogrodzony z czterech stron)\
Pokój typu lux posiada niewielki balkon z widokiem na patio lub parking

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu w cenie od 70zł*osobodzień w pokoju
typu Standard ze śniadaniem (cena obowiązuje poza terminem świątecznym).
Istnieje możliwość dokupienia wyżywienia dla dziecka do lat 2 w cenie 50zł/dzień (pełne wyżywienie)
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
Ceny brutto (zawierają podatek VAT), do kosztów pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną w wysokości 1,80 zł/os/doba.
Wypożyczenie ręcznika 7zł/jednorazowo na pobyt, 5zł każda wymiana.
*Przy dokonaniu rezerwacji do 28.02.2017. i wpłacie 50% wartości zamówienia.
** Ilość możliwych dostawek w pokoju należy ustalić wcześniej z recepcją
***Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatne pobyty musi zostać potwierdzony dokumentem zawierającym
datę urodzenia dziecka.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy ani rekompensaty za niewykorzystane usługi będące składowymi pakietu.

Zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych w kameralnej, rodzinnej atmosferze w Pokojach Gościnnych
„Przemyk” w Rewie
Rezerwacja pakietu recepcja , kontakt: tel. 536 350 414, e-mail: rewa@okulski.eu
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