PAKIET JESIEŃ 2022
3 DNI PEŁNE ATRAKCJI

OFERTA OBOWIĄZUJE W OKRESIE 05.09 – 30.10.2022

Pakiet standard:

1+1

(1/2 osoby dorosłe + dzieci)

899 zł

Pakiet z wyżywieniem:
(1/2 osoby dorosłe + dzieci)

1+1*

1049 zł

1+2

999 zł
1+2*

1199 zł

2+1

2+2

2+3

1099 zł

1199 zł

1299 zł

2+1*

2+2*

2+3*

1349 zł

1499 zł

1649 zł

Pakiet zawiera:
- NOCLEG dwie noce w pokoju dostosowanym do ilości osób (pokoje typu standard)
jest możliwość rezerwacji apartamentu 2-pokojowego LUX za dopłatą 200 zł / pakiet

(ilość pokoi ograniczona)

- ŚNIADANIE w godz. 8.00 –10.30, doba hotelowa od 14.00 - 11.00 w dniu wyjazdu
- DELI PARK nielimitowane korzystanie z atrakcji podczas całego pobytu

(szczegółowy opis atrakcji dostępny na stronie www.delipark.pl)
- PAPUGARNIA ARA nielimitowane wejście (w godzinach otwarcia papugarni)

-

BOWLING jedna godzina korzystania w cenie pobytu

* pakiety Z GWIAZDKĄ * zawierają dodatkowo wyżywienie dla całej rodziny w postaci DWÓCH
OBIADOKOLACJI W FORMIE BUFETOWEJ LUB A’LA CARTE

Dodatkowe informacje
- możliwość rozliczenia BONEM TYRYSTYCZNYM
- nie ma możliwości skracania pobytów, pakiety promocyjne dotyczą pobytów min. 3-dniowych
- w pakietach bez obiadokolacji jest możliwość dokupienia wyżywienia w restauracji
- dostęp do bezpłatnego Internetu
- bezpłatny parking przed hotelem
- duże przestrzenie zielone na terenie Hotelu i Deli Parku, sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego,
- możliwość wypożyczenia rowerów / kijków nornic walking - po wcześniejszej rezerwacji

Dopłaty i dodatki
- Przedłużenie pobytu o kolejną dobę dla pakietów:
1+1 299 zł

1+2 349 zł

2+1 399 zł

2+2 449 zł

2+3 499 zł

- Dopłata za każde kolejne dziecko do pakietu 2+3

150 zł / pakiet standard

200 zł / pakiet z wyżywieniem

- Dopłata za każdą dodatkową osobę dorosłą

200 zł / pakiet standard

300 zł / pakiet z wyżywieniem

- Jest możliwość dokupienia do każdego z pakietów, dodatkowych voucherów o wartości 150 zł lub wielokrotności tej kwoty
W trosce o Państwa bezpieczeństwo w obliczu pandemii, wprowadziliśmy zasady bezpiecznego pobytu na terenie hotelu Delicjusz i DELI Parku, zgodnie z wytycznymi sanepidu.

Kontakt i rezerwacje:
Tel.+48 618108108 | kom. +48519059727

(Rezerwacje telefoniczne w godz. 9.00 - 17.00)

e-mail: recepcja@delicjusz.pl | www.delicjusz.pl | www.delipark.pl

