OFERTA KORZYSTNA (-20%)
WARIANTY CENOWE (28.05.2017 – 18.06.2017)
Poniższa tabela zawiera najpopularniejsze aranżacje pobytu pakietowego, w przypadku
zapotrzebowania na inne warianty prosimy o kontakt z recepcją naszego hotelu pod numerem
telefonu +48 (94) 310 84 80 lub poprzez email recepcja@royalpark.pl.
Dokładny opis pakietu oraz rezerwacja online:
http://www.royalpark.pl/ceny-i-pakiety/przegladaj-pakiety/oferta-korzystna-z-rabatem

Sezon III

Dostępne opcje

Sezon II

Pok. 1 osobowy STD

170 zł / 136 zł

230 zł / 184 zł

Pok. 2 osobowy STD
Pok. 2 osobowy LUX
Pok. 3 osobowy STD
Pok. 2 osobowy APT
Pok. 2 osobowy APT VIP
Pok. 4 osobowy STUDIO

260 zł / 208 zł
350 zł / 280 zł
320 zł / 256 zł
480 zł / 384 zł
550 zł / 440 zł
480 zł / 384 zł

320 zł / 265 zł
400 zł / 320 zł
390 zł / 312 zł
480 zł / 384 zł
550 zł / 440 zł
580 zł / 464 zł

INFORMACJE DODATKOWE


Bezpłatny wstęp do strefy Wellness - korzystanie z basenu i jacuzzi (dostępne w
godzinach 8:00 do 21:00),



bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w każdym pokoju,



bezpłatny monitorowany parking dla gości (zamykany na noc),



dzieci do lat 5 (śpiące w łóżku z rodzicami) - nocleg ze śniadaniem bezpłatnie!



darmowy dostęp do jednej linii telefonicznej (połączenia krajowe: stacjonarne oraz
komórkowe),



bezpłatna konsultacja kosmetyczna w Instytucie SPA & Wellness,



wypożyczenie na 3 godz. (1 raz na pobyt) rowerów lub kijków do Nordic Walking (ilość
rowerów jest ograniczona)



10% rabatu na ofertę Instytutu SPA & Wellness.



istnieje możliwość dokupienia obiadokolacji lub pełnego wyżywienia,



oferta organiczna czasowo, dostępna w terminie od 28.05.2017 do 18.06.2017 z
wyłączeniem okresu Święta Bożego Ciała.



oferta przeznaczona jest dla klientów indywidualnych.



pakiety i oferty specjalne nie podlegają modyfikacji w zakresie długości pobytu oraz
elementów składowych tj. zabiegi SPA, forma wyżywienia, usługi dodatkowe.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

