Oferta na
Święta Bożego Narodzenia
Oraz
Sylwestra

OSW JURATA

Ceny już od 339 zł/os.
•
•

Dzieci do lat 3 bezpłatnie; dzieci 3-10 lat 50% stawki żywieniowej
W cenę wliczone jest wypożyczenie pary kijków trekkingowych, korzystanie z
urządzeń fitness oraz korzystanie z sali zabaw dla dzieci.

Bal Sylwestrowy
Ceny już od 289 zł/os.
•
•

Bal sylwestrowy, nocleg i brancz w Nowy Rok
W cenę wliczone jest wypożyczenie pary kijków trekkingowych, korzystanie z
urządzeń fitness oraz korzystanie z sali zabaw dla dzieci.

Rezerwacje: tel.: 58 675 23 24 oraz 504 315 850;
e-mail: rezerwacje.kaperjurata@cul.com.pl;
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy KAPER, ul. Mestwina 45, 84-141 Jurata

OSW MIĘDZYZDROJE
Wigilia i Boże Narodzenie
21.12.-26.12.2018

Pakiet 6 dni (5 noclegów)
Cena 679 zł/os.
Dzieci 3-10 lat 340 zł/os.
Dzieci do lat 3 gratis
•
•
•
•
•

kolacja wigilijna o godz. 18:00
festiwal ciast i kawy przez cały pobyt
wyżywienie HB w formie bufetu szwedzkiego
niespodzianka Mikołajkowa
darmowy parking

21.12.-01.01.2019
Pakiet 12 dni (11 noclegów)
Cena 1469 zł/os.
Dzieci 3-10 lat 735 zł/os.
Dzieci do lat 3 gratis
•
•
•
•

•
•

kolacja wigilijna o godz. 18:00
festiwal ciast i kawy przez cały pobyt
wyżywienie HB w formie bufetu szwedzkiego
niespodzianka Mikołajkowa
bilet wstępu do kina
darmowy parking

Pobyt Sylwestrowy
28.12.2018 – 01.01.2019
Pakiet 5 dni (4 noclegi)
Cena 729 zł/os.

•
•
•
•

wyżywienie HB w formie bufetu szwedzkiego
impreza z DJ-em
przywitanie Nowego Roku z lampką szampana
darmowy parking

Bal Sylwestrowy
31.12.2018 – 01.01.2019
Cena 539 zł/os.
•
•
•
•
•

impreza z DJ-em
przywitanie Nowego Roku z lampką szampana
nocleg
śniadanie noworoczne
darmowy parking

Rezerwacje: tel.: +48 91 328 02 81, +48 504 315 723
e-mail: miedzyzdroje@cul.com.pl
OSW Międzyzdroje, ul. Krótka 1, 72-500 Międzyzdroje

OSW ŚWINOUJŚCIE
Wigilia i Boże Narodzenie
22.12.-27.12.2018
Pakiet 5 dni, 4 noclegi
Cena 719 zł/os.
Dzieci 3-10 lat - 430 zł/os.

•
•
•

Kolacja Wigilijna,
świąteczny stół łakoci dostępny między posiłkami,
konkurs plastyczny

Pakiet Sylwestrowy
29.12.2018-01.01.2019
Pakiet 4 dni, 3 noclegi

Cena 609 zł/os.

•
•

Bal sylwestrowy
Pyszne menu

Rezerwacje: tel.: +48 91 321 24 48,
e-mail: swinoujscie@cul.com.pl
ul. Słowackiego 4/6, 72-600 Świnoujście

OSW POLAŃCZYK
Wigilia i Boże Narodzenie
23.12. – 26.12.2018 r.
Pakiet 4 dni, 3 noclegi
Cena 575 zł/os.
Dzieci 3-10 lat 380 zł/os.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uroczysta kolacja Wigilijna – 12 potraw
Świąteczne śniadania
Świąteczna Bożonarodzeniowa obiadokolacja
Słodki bufet
Zimowe ognisko z niespodzianką
Wypożyczenie kijków do nordic walking gratis
Sala zabaw dla dzieci
Siłownia
Tenis stołowy
Bilard
Bezpłatny, monitorowany parking

Pakiet Sylwestrowy
29.12.2018 r. – 01.01.2019 r.

Pakiet 4 dni, 3 noclegi
Cena 550 zł/os.
•
•
•
•
•

Śniadania w formie bufetu szwedzkiego
Obiadokolacje serwowane do stolika
Noworoczne śniadanie do godziny 11:00
Bal Sylwestrowy z muzyką na żywo
Sala zabaw dla dzieci

•
•
•
•

Korzystanie z siłowni, tenisa stołowego, stołu bilardowego
Nieodpłatne wypożyczenie kijków do nordic walking
Monitorowany parking dla Gości
Wydłużona doba hotelowa w Nowy Rok do godziny 13:00

Bal Sylwestrowy
Cena 340 zł/para !!!
•
•
•
•
•
•

Bal Sylwestrowy z muzyką na żywo
Wyśmienite menu Szefa kuchni - dania gorące, zimna płyta, bufet kawowy z ciastem,
owoce, soki
Toast Noworoczny
Możliwość wykupienia noclegu ze śniadaniem w cenie od 74 zł od osoby
Dla Gości korzystających z noclegu doba hotelowa wydłużona do godziny 13:00
Nieodpłatny, monitorowany parking

Rezerwacje: tel.: +48 +48 13 469 20 31, +48 504 315 793
e-mail: recepcja.jawor@cul.com.pl
OSW Jawor, ul. Zdrojowa 21, 38-610 Polańczyk

OSW OLIMP, WILLA RETRO OLIMP,
OSW RZEMIEŚLNIK
SZKLARSKA PORĘBA
Wigilia i Boże Narodzenie
Oferta ważna od 22 grudnia
Pakiet 4 dni, 3 noclegi
♥ Olimp – 639 zł/os. za pakiet, 379 zł dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat za pakiet
♥ Willa Olimp-Retro – 609 zł/os. za pakiet, 349 zł dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat za pakiet
Oferta zawiera:
•
•
•

•

Śniadania w formie bufetu szwedzkiego z wykwintnym świątecznym menu
Świąteczne obiadokolacje
Tradycyjną i uroczystą Kolację Wigilijną w blasku świec i rodzinnej
atmosferze
Słodki bufet z kawą, herbatą i ciastem własnego wypieku w I i II dzień świąt

•
•
•
•
•

Odwiedziny Świętego Mikołaja
Rodzinne malowanie świątecznej bombki z konkursem dla najmłodszych
Degustacja win w świątecznym klimacie, przełamane smakiem serów i wędlin z
miejskiej spiżarni
Strefa relaksu: Basen, sauna, jacuzzi
Darmowy parking

♥ Rzemieślnik :
♥ Pokój o podwyższonym standardzie – 639 zł/os., 339 zł dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat
♥ Pokój z łazienką – 599 zł/os., 319 zł dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat
♥ Pokój turystyczny – 437 zł/os. od osoby dorosłej za pakiet, 275 zł dzieci w wieku od 3 lat
do 12 lat
Oferta zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Śniadania w formie bufetu szwedzkiego z wykwintnym świątecznym menu
Świąteczne obiadokolacje
Tradycyjną i uroczystą Kolację Wigilijną w blasku świec i rodzinnej atmosferze
Słodki bufet z kawą, herbatą i ciastem własnego wypieku w I i II dzień świąt
Odwiedziny Świętego Mikołaja
Rodzinne malowanie świątecznej bombki z konkursem dla najmłodszych
Degustacja win w świątecznym klimacie, przełamane smakiem serów i wędlin z
miejskiej spiżarni
Strefa relaksu: Basen, sauna, jacuzzi Ośrodek Olimp ( dojazd własny )
Darmowy parking

Pobyt Sylwestrowy
Pakiet 5 dni, 4 noclegi
♥ Olimp – 950 zł/os., 499 zł dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat za pakiet
♥ Willa Olimp-Retro – 899 zł/os., 449 zł dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat za pakiet

Oferta zawiera:
•
•
•
•
•

Śniadania w formie bufetu szwedzkiego
Obiadokolacje serwowane do stolika z deserem, ciepłymi i zimnymi napojami
Degustacja piw regionalnych przełamana smakiem udźca pieczonego, dla
najmłodszych napoje z przekąskami
Sylwester w oprawie DJ z bogatym menu szefa kuchni
Balik dla dzieci do 24:00

•
•
•

Noworoczne ognisko z pieczeniem kiełbasek
Strefa relaksu: Basen, sauna, jacuzzi
Darmowy parking

♥ Rzemieślnik :
Pakiet 5 dni, 4 noclegi
♥ Pokój o podwyższonym standardzie – 859 zł/os., 499 zł dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat
♥ Pokój z łazienką - 819 zł/os., 459 zł/os. dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat
♥ Pokój turystyczny 599 zł/os., 339 zł dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat
Oferta zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Śniadania w formie bufetu szwedzkiego
Obiadokolacje serwowane do stolika z deserem, ciepłymi i zimnymi napojami
Degustacja piw regionalnych przełamana smakiem udźca pieczonego, dla
najmłodszych napoje z przekąskami
Sylwester w oprawie DJ z bogatym menu szefa kuchni
Zabawy dla dzieci do 24:00
Noworoczne ognisko z pieczeniem kiełbasek
Strefa relaksu: Basen, sauna, jacuzzi Ośrodek Olimp ( dojazd własny )
Darmowy parking

Rezerwacje:
OLIMP
ul. 1-go Maja 62
58-580 Szklarska Poręba
Tel.: +48 75 717 20 26
Fax: +48 75 717 23 42
Tel.: +48 504 315 743
E-mail: olimp@cul.com.pl

Willa OLIMP Retro
ul. 1-go Maja 64
58-580 Szklarska Poręba
Tel.: +48 75 717 23 42
Fax: +48 75 717 20 26
Tel.: +48 504 315 743
E-mail: retro@cul.com.pl

RZEMIEŚLNIK
ul. Górna 21
58-580 Szklarska Poręba
Tel.: +48 75 717 20 88
Tel.: +48 504 315 742
E-mail: rzemieslnik@cul.com.pl

HOTEL ŁAZIENKOWSKI
W WARSZAWIE
Bal Sylwestrowy
31.12.2018 r, godz. 20:00
Cena 279 zł/os.

• Zabawa z DJ-em
• Pys zne menu
Rezerwacje: tel.: +48 22 606 50 41, +48 22 851 02 32
Hotel Łazienkowski, ul. 29 listopada 3b, 00-465 Warszawa

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ofert.
www.cul.com.pl, noclegiwcenie.pl

