
KAMERALNE �WIĘTA 
W RODZINNEJ ATMOSFERZE

Villa Park Wisełka
 SPA & Wellness

Boże Narodzenie

23-27 grudnia 2022



PROGRAM POBYTU
piątek, 23 grudnia

przyjazd Go�ci

trzydaniowa kolacja z kieliszkiem wina

 

sobota, 24 grudnia
�niadanie w formie bufetu

pieczenie i dekorowanie piernik�w

kolacja Wigilijna trzydaniowa z kieliszkiem wina

wizyta �więtego Mikołaja

stoły �wiątecznych przysmak�w i słodko�ci

 

niedziela, 25 grudnia
�wiąteczne �niadanie w formie bufetu

czterodaniowa kolacja z kieliszkiem wina

 

poniedziałek, 26 grudnia
�wiąteczne �niadanie w formie bufetu

czterodaniowa kolacja z kieliszkiem wina

 

wtorek, 27 grudnia
�niadanie w formie bufetu

pożegnanie Go�ci

 
 



CENNIK
Cena pakietu �wiątecznego w złotych polskich dla 2 os�b dorosłych:

Pok�j dwuosobowy na poddaszu (32,35) 4.080

Pok�j jednoosobowy na poddaszu (34) 2.640

Pok�j dwuosobowy z tarasem (21, 29, 30) 4.480

Pok�j dwuosobowy bez tarasu (24, 26) 4.560

Pok�j dwuosobowy bez tarasu na poddaszu (33) 4.440

Pok�j z dwoma ł�żkami queen size z balkonem (23, 27) 4.480

Pok�j rodzinny na poddaszu (31, 36) 4.480

Pok�j rodzinny z tarasem (20, 22, 25, 28) 4.720

Pok�j dwuosobowy na parterze (12) 4.720

Pok�j dwuosobowy na parterze z wyj�ciem do ogrodu (10) 4.720

Pok�j rodzinny na parterze z wyj�ciem do ogrodu (11) 5.160

Apartament z tarasem (14) 6.280

Apartament w wieży na parterze (15) 6.480

Apartament w wieży na I piętrze  z tarasem (16) 6.280

Apartament w wieży na I piętrze (17) 5.480

 

Dopłata za dzieci i dodatkowe osoby dorosłe (noclegi + wyżywienie):

 

Dopłata za dzieci w wieku 4-12 lat 870 (obowiązuje menu dziecięce)

Dopłata za dzieci w wieku 12 – 18 lat 1.800 (obowiązuje menu dla dorosłych)

Dopłata za osobę dorosłą 1.880



INFORMACJE 
DODATKOWE

Koszt pobytu obejmuje:

 

pakiet �wiąteczny zgodnie z ofertą

podatek VAT

miejsce parkingowe

bezprzewodowy dostęp do internetu

korzystanie ze strefy SPA (sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi)

 

Pokoje wyposażone są w:

TV

ręczniki, płaszcz kąpielowy, obuwie spa

suszarkę do włos�w, kosmetyki hotelowe

lod�wkę, czajnik, zastawę stołową

 

Cena pokoju nie zawiera opłaty miejscowej (2,5 PLN za osobę za noc), 

kt�ra zostanie doliczona do rachunku ko�cowego - płatna got�wką.


