23.12.2021- 26.12.2021
PAKIET POBYTOWY

Boże
Narodzenie

Luksusowy Bożonarodzeniowy
Domek / Villa
Luksusowy DOMEK/VILLA położony tuż nad
brzegiem Jeziora Bystrzyckiego z pięknym
widokiem na jezioro, las i starą tamę.
Domek składa się z przeszklonego salonu, który
stanowi jego część wypoczynkową;
salon połączony jest z jadalnią i aneksem
kuchennym; kominek;
na pierwszym piętrze sypialnia dla dwóch osób
z tarasem; na parterze salon kąpielowy
z prysznicem i wanną posadowioną tak,
że z wanny można podziwiać widok na jezioro;
dolny taras.

Domek na czas Świąt przybierze
świąteczną/klimatyczną oprawę
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Wyżywienie:
3x śniadanie; 3x obiadokolacja
dwudaniowa z napojami
zimnymi bezalkoholowymi;
1x uroczysta kolacja wigilijna

z bogatym menu ( dwudaniowa
kolacja ciepła, deser, zakąski
zimne, dodatkowe danie ciepłe,
napoje zimne bezalkoholowe,
napoje gorące ); five o’clock
time, czyli bufet z domowymi
wypiekami, kawą i herbatą
każdego dnia. Szczegółowe
Cena dodatkowo obejmuje: dostęp do

menu zostanie przesłane po

szybkiego Internetu; pakiet drewna do

wstępnej akceptacji oferty.

kominka; ręczniki, w tym ręczniki do balii;

Wszystkie posiłki będą

godzina gorącej balii do wykorzystania

serwowane we Fregacie

po wcześniejszej rezerwacji w Pensjonacie

( odległość 100m )

Fregata; sprzątanie końcowe; ryczałt
za media.

Okoliczne atrakcje:
przepiękne trasy spacerowe tuż za
drzwiami domu, Zamek Grodno w Zagórzu
Śląskim, Wielka Sowa, Zamek Książ

w Wałbrzychu, Sztolnie, Rzeczkamiejscowość z rodzinnymi stokami
narciarskimi i trasami na narty biegowe
( 10 km ); lodowisko w Świdnicy
Upominek świąteczny pod choinką ;-)

Cena: 3400 zł / PAKIET / 2 osoby
Dostawki : w domku jest możliwość dostawki dla dwóch osób na rozkładanej sofie
w salonie wg. cennika:
·Osoba dorosła i dziecko powyżej 11 lat 755 zł/PAKIET
·Dziecko do 5 lat, śpiące w łóżku z rodzicami bez dodatkowej pościeli i świadczeń GRATIS

·Dostawka dla dziecka do 10 lat ze świadczeniami zgodnie z pakietem 400 zł/PAKIET
·Pies/kot bez dodatkowych świadczeń 80 zł/doba
Dodatkowa doba poza pakietem 450 zł/domek/2 osoby bez wyżywienia
Istnieje możliwość wynajęcia domku na cały okres świąteczno – noworoczny od 23.12.
do 2.01. ( 10 dób ) w cenie 7500 zł/2 osoby z pełnym wyżywieniem, uroczystą kolacją
Wigilijną i uroczystą kolacją sylwestrową.

Rezerwacja
Rezerwacji można dokonać
telefonicznie lub mailowo:
Nr telefonu: 74 850 99 25
e-mail: recepcja@fregata.org,

Warunki rezerwacji
Wstępna rezerwacja jest ważna 4 dni; w tym czasie należy wpłacić zaliczkę
w wysokości 50 % wartości rezerwacji na wskazany numer konta lub gotówką;
pozostała płatność na miejscu w momencie wykonania usługi może być płatna
gotówką lub przelewem ; płatność kartą za pakiet jest niemożliwa. Brak wpłaty
zaliczki w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
Zasady anulowania rezerwacji: Rezerwacja może być bez kosztowo anulowana
w terminie do 21 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata
zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji.
W przypadku anulowania rezerwacji po upłynięciu 21 dni lub nie pojawienia się
w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa za 50% wartości rezerwacji.
Kaucja w wysokości 1000zł /gotówka/ jest ona depozytem na czas Państwa pobytu.
Opłata klimatyczna - 2,41 zł/dzień/osoba (tylko w gotówce w dniu meldunku)
Oferta jest zwartym pakietem, nie ulega modyfikacjom, dotyczy wynajęcia domku
na wyłączność dla 2 osób

