
OFERTA ZIMA 2018r

POBYT STANDARD

1 noc w POKOJU STANDARD CENA 270 PLN

2 noce w POKOJU STANDARD CENA 530 PLN

3 noce w POKOJU STANDARD CENA 790 PLN
CENA DOTYCZY POBYTU 2 OSÓB

cena zawiera :

 nocleg w pokoju standard nocleg w pokoju standard 

 codzienne śniadania w formie bufetucodzienne śniadania w formie bufetu

 nielimitowany wstęp do PAŁACOWEGO SPA *nielimitowany wstęp do PAŁACOWEGO SPA *

 seans w KOMNACIE SOLNEJ z TĘŻNIĄ ( 1 seans 45 min. dziennie )seans w KOMNACIE SOLNEJ z TĘŻNIĄ ( 1 seans 45 min. dziennie )

 gorąca kąpiel w zewnętrznym jacuzzigorąca kąpiel w zewnętrznym jacuzzi

 zabiegi relaksacyjne na ciało, masaże ( płatne dodatkowo * )zabiegi relaksacyjne na ciało, masaże ( płatne dodatkowo * )

 dostęp do Sali Bilardowejdostęp do Sali Bilardowej

 wi-fiwi-fi

 parkingparking

* PAŁACOWE SPA * PAŁACOWE SPA – sauna sucha, sauna mokra, studnia z zimną wodą, prysznic wrażeń, grzane łoże, jacuzzi.– sauna sucha, sauna mokra, studnia z zimną wodą, prysznic wrażeń, grzane łoże, jacuzzi.

* ZABIEGI RELAKSACYJNE, KĄPIELE, MASAŻE* ZABIEGI RELAKSACYJNE, KĄPIELE, MASAŻE – płatne dodatkowo, zamówienie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. – płatne dodatkowo, zamówienie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.

POBYT Z WYŻYWIENIEM

1 noc w POKOJU STANDARD CENA 350 PLN

2 noce w POKOJU STANDARD CENA 690 PLN

3 noce w POKOJU STANDARD CENA 1030 PLN
CENA DOTYCZY POBYTU 2 OSÓB

cena zawiera :

 nocleg w pokoju standard nocleg w pokoju standard 

 codzienne śniadania w formie bufetucodzienne śniadania w formie bufetu

 obiadokolacje ( napoje płatne dodatkowo )obiadokolacje ( napoje płatne dodatkowo )

 nielimitowany wstęp do PAŁACOWEGO SPA *nielimitowany wstęp do PAŁACOWEGO SPA *

 seans w KOMNACIE SOLNEJ z TĘŻNIĄ ( 1 seans 45 min. dziennie )seans w KOMNACIE SOLNEJ z TĘŻNIĄ ( 1 seans 45 min. dziennie )

 gorąca kąpiel w zewnętrznym jacuzzigorąca kąpiel w zewnętrznym jacuzzi

 zabiegi relaksacyjne na ciało, masaże ( płatne dodatkowo * )zabiegi relaksacyjne na ciało, masaże ( płatne dodatkowo * )

 dostęp do Sali Bilardowejdostęp do Sali Bilardowej

 wi-fiwi-fi

 parkingparking

** PAŁACOWE SPA  PAŁACOWE SPA – sauna sucha, sauna mokra, studnia z zimną wodą, prysznic wrażeń, grzane łoże, jacuzzi.– sauna sucha, sauna mokra, studnia z zimną wodą, prysznic wrażeń, grzane łoże, jacuzzi.

* ZABIEGI RELAKSACYJNE, KĄPIELE, MASAŻE* ZABIEGI RELAKSACYJNE, KĄPIELE, MASAŻE – płatne dodatkowo, zamówienie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. – płatne dodatkowo, zamówienie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.

REZERWACJA TEL. 12 385 92 04, e-mail: REZERWACJA TEL. 12 385 92 04, e-mail: recepcja@palacsmilowice.comrecepcja@palacsmilowice.com

Oferta limitowana.  Gwarancją rezerwacji jest przedpłata 50% ceny pobytu.  Oferta limitowana.  Gwarancją rezerwacji jest przedpłata 50% ceny pobytu.  Oferta obowiązuje w terminie 15.01 – 20.03.2018r.   Oferta obowiązuje w terminie 15.01 – 20.03.2018r.   Serdecznie zapraszamy.Serdecznie zapraszamy.
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