Pragniemy zaprosić Państwa do spędzenia

Sylwestra
w ciepłej domowej atmosferze FREGATY w Zagórzu Śląskim
nad Jeziorem Bystrzyckim. Proponujemy kilka chwil
wyciszenia tak pożądanego w życiu codziennym każdego
z nas. Nie proponujemy sylwestrowej fety, poprzedzonej
zakupami i przygotowaniami, a raczej chwile z książką przy
kominku; relaks w balii pod gołym niebem z gorącą wodą,
hydromasażem i najpiękniejszym widokiem w okolicy...
długie spacery, podczas których nie spotka się nikogo,
a zamiast typowego sylwestrowego balu, uroczystą kolację
w przytulnym wnętrzu, podczas której nic nie trzeba na
siłę...
Nasz dom gościnny jest przyjazny dla dzieci, zadbamy o to,
aby miały swój kącik z zabawkami, grami planszowymi,
kredkami i malowankami.
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OFERTA PAKIETU SYLWESTROWEGO
OBEJMUJE:
* 3 noclegi w pokoju 2 osobowym dla 2 osób
w terminie 30.12.2021 - 02.01.2022;
* na powitanie gorący, aromatyczny grzaniec
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lub herbata z konfiturą;
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* lekki lunch w dniu przyjazdu;
* śniadania w formie bufetu w dniach
30.12 – 02.01 dla 2 osób;
* dwie obiadokolacje trzydaniowe
* uroczystą kolację sylwestrową dla 2 osób
z lampką prosseco;

...ponad to...
* swobodną, domową atmosferę dla całej
rodziny;
* wieczory przy kominku z książką lub grami;
* darmowy dostęp do szybkiego Internetu;
* gorącą balię pod gołym niebem z widokiem na
starą tamę, jezioro, las i góry - dostępną dla
Gości codziennie od 12.00 do 17.00;
* 10% rabatu na gorącą balię, na indywidualne
sesje po godzinie 18.00; ( temperatura wody
40st.) w oprawie blasku świec.

CENNIK ZA PAKIET SYLWESTROWY
(3 NOCLEGI) Z WYŻYWIENIEM
W PAKIECIE DLA 2 OS:
* pok. 2 os. z łazienką standard ( 102,105,201,206,207,208 ) 2950 zł
* pok. 2 os. z tarasem i widokiem na jezioro ( 101,107,108 ) 3250 zł
* apartament 2-pokojowy 2 os. ( 103,203 ) 3300 zł
* apartament z aneksem kuchennym i osobnym wejściem 3400 zł
DOSTAWKI:
Dziecko do 5 lat

śpiące w łóżku z rodzicami bez świadczeń i pościel
GRATIS;

Dostawka dla dziecka do 10 lat ze świadczeniami zgodnie z pakietem
400 zł/PAKIET;
Osoba dorosła i dziecko powyżej 11 lat 755 zł/PAKIET;
Pies/kot bez dodatkowych świadczeń 80 zł/doba

GARŚĆ
DODATKOWYCH INFORMACJI:
* doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy
o godz.11.00 w dniu wyjazdu.
W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość przedłużenia doby
hotelowej… proszę zapytać w Recepcji.
* najbliższa wieś: Zagórze Śląskie lub Lubachów 3km; najbliższe
miasto Świdnica lub Wałbrzych ok.18 km; najbliższy market:
Biedronka w Jedlinie Zdrój ok.10km; najbliższa stacja benzynowa
całodobowa Świdnica lub Wałbrzych ok.18 km; duże miasto Wrocław
60km;
* stoki narciarskie i inne atrakcje:
rodzinne Rzeczka, Sokolec 10km; lodowisko Świdnica 18km; Aquapark
Świebodzice 14 km; kino w Galerii Świdnickiej 18km

DODATKOWE
INFORMACJE:
bukiet kwiatów do pokoju
100 zł
butelka wina do pokoju - wg
ceny z menu restauracji;
dodatkowe posiłki / napoje
wg menu restauracji

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.
OPŁATA KLIMATYCZNA:
2,41 zł/dzień/osoba (tylko w gotówce w dniu meldunku)

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

