WCZASY POLSKA Karpacz

HOTEL GOŁĘBIEWSKI

Lokalizacja
Gołębiewski w Karpaczu położony jest na wysokości około 800 m n.p.m. u podnóża najwyższego szczytu gór Karkonoszy –
Śnieżki. Ze względu na swoje położenie i przepiękną panoramę gór jest doskonałym miejscem wypoczynku zarówno w sezonie
letnim jak i zimowym.
Pokoje
Gołębiewski w Karpaczu posiada 902 pokoje w tym część z nich to apartamenty i pokoje typu studio. Każdy pokój posiada
balkon. Standardowo pokoje wyposażone są w: dwa oddzielne jednoosobowe łóżka, szafę lub garderobę lodówkę telefon
telewizor, sejf. W każdej łazience znajduje się: kabina prysznicowa, toaleta, bidet, umywalka podświetlane lusterko
kosmetyczne, suszarka do włosów telefon przy toalecie ręczniki. Dla rodzin z małymi dziećmi przygotowaliśmy łóżeczka
dziecięce, wanienki, czajniki elektryczne. Istnieje możliwość pozostawienia wózka w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu.
Sport, rozrywka, usługi
Bogata oferta atrakcji hotelowych takich jak: Park Wodny Tropikana (kompleks basenów, saun, jacuzzi i zjeżdżalni), Kręgielnia,
Salon Gier, Klub Nocny, Klub dla dzieci pozwoli na fantastyczne spędzenie czasu.
Cennik 2018
Pobyt 7 noclegów, wyżywienie: śniadanie, obiad lub kolacja
Termin

Cena za osobę dorosłą

Cena za dziecko 7-14 lat
w pokoju rodziców

Wielkanoc

od 2474 zł

od 1236 zł

Majówka

od 2164 zł

od 1082 zł

1.03 - 30.06.2018

od 1794 zł

od 897 zł

1.07 - 31.08.2018

od 1916 zł

od 958 zł

DZIECI DO 7 LAT NIEODPŁATNIE
Powyższa oferta dotyczy pokoi bez widoku na góry. Dopłata do widoku wynosi 5 %.
Dopłata do trzeciego posiłku 42 zł/os. dorosła, 21 zł/dziecko
Dzieci korzystają NIEODPŁATNIE z RESTAURACJI „SMAKOLANDIA” w cenie wykupionej oferty z trzema posiłkami. Dla
pozostałych dzieci cena Smakolandii: 30 zł/dziecko /dobę. Restauracja dla dzieci SMAKOLANDIA- w godz. 12.00-14.00 i 16.0018.00 *napoje *dania zimne i gorące w formie bufetu szwedzkiego *bufet deserowy
Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie śniadania, obiady lub kolacje, wstęp do Parku Wodnego Tropikana, zajęcia w Klubie dla
Dzieci, dyskoteka w Klubie Nocnym, Dancing w Restauracji Zielonej (piątek, sobota)
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej płatna w recepcji.
Doba hotelowa: 15:00 – 12:00
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