
Willa San Remo

Z myślą o zbliżającym się Sylwestrze, przygotowaliśmy dla Państwa dwudniowy pakiet noworoczny. Serdecznie zapraszamy 
do spędzenia tego wyjątkowego czasu w Willi San Remo w Kudowie-Zdroju. Ze swojej strony obiecujemy dołożyć wszel-

kich starań, aby Państwa pobyt upłynął w atmosferze relaksu i szampańskiej zabawy, bez zmęczenia i trosk. 
Zapraszamy serdecznie!

Oferta obejmuje pobyt w terminie 31.12.2016 – 1.01.2017 - 2 dni / 1 nocleg
W ramach pakietu oferujemy m.in.:
• 1 nocleg w komfortowych pokojach z łazienkami i TV (100-letnia, stylowa willa oddana do użytku w marcu 2016)
• uroczyste noworoczne śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, 1.01.2017, w godzinach 9:30-11:00
• uroczystą Kolację Noworoczną przy świecach, obfity posiłek składający się z zupy, dania głównego i kompotu  

(31.12.2016, wspólny początek dla wszystkich Gości o godz. 19:00)
• w drugiej części Kolacji Noworocznej zapraszamy na uroczyste biesiadowanie w godz. 20:00-2:00. Do dyspozycji 

Gości przygotowane zostaną suto zastawione bufety: słodki – desery, ciasta, owoce oraz zimny – sałatki, wędliny, 
pieczone mięsa, koreczki, ogóreczki, sery, jaja, śledzie plus świeżo parzona kawa, duży wybór herbat i napoje

• wpólne powitanie Nowego Roku przy lampce szampana
• możliwość potańczenia przy muzyce z odtwarzacza CD 
• szampańską atmosferę w budynku osnutym świąteczną aurą – kolorowe światełka, świeża choinka
• stoły uginające się od smakołyków, dań tradycyjnych i nowych pomysłów, a wszystko świeże i przyrządzone z wy-

sokiej jakości produktów
• napoje bezalkoholowe serwowane do wszystkich posiłków (all inclusive)
• możliwość przyniesienia własnego alkoholu, a do dyspozycji Gości różne rodzaje szkła i lód
• dla każdej rodziny/grupy przyjaciół zostanie przygotowany oddzielny stół (w miarę możliwości logistycznych)
• w dniu przyjazdu: 31.12.2016 wcześniejsze zameldowanie, od godziny 12:00 (bardzo prosimy uwzględnić fakt, że 

najpóźniejsza godzina zameldowania to 18:30, ze względu na Kolację Noworoczną, która zaczyna się o 19:00)
• w dniu wyjazdu: 1.01.2017 późniejsze wymeldowanie, do godziny 13:00
• możliwość wydłużenia pobytu w bardzo atrakcyjnych cenach*

Ceny pakietu noworocznego:
• Pokój 2-osobowy Lux i Standard – 500 zł za pakiet za 2 osoby
• Pokój 3-osobowy – 600 zł za pakiet za 3 osoby
• Pokój rodzinny – 570 zł za pakiet za 3 osoby (dwoje dorosłych oraz dziecko do lat 12)
• Apartament 2-osobowy – 550 zł za pakiet za 2 osoby
• Apartament 4-osobowy – 850 zł za pakiet za 4 osoby 
• Studio Standard 4-osobowe – 900 zł za pakiet za 4 osoby
• Studio Lux 4-osobowe – 950 zł za pakiet za 4 osoby 

Dla rodzin/grupy znajomych powyżej 8 osób dorosłych rabat 10%. 
Dzieci do 18 miesięcy – pobyt gratis (bez świadczeń). Dzieci do lat 12 zniżka 30%.

Potwierdzeniem rezerwacji z Państwa strony jest wpłata 60 % zaliczki w terminie do 5 dni od złożenia zmówienia.

Anulacja rezerwacji:
• do 12 grudnia – bezkosztowo, zwrot całej zaliczki
• po 12 grudnia zatrzymujemy całą zaliczkę

*UWAGA W terminie od 28 do 30 grudnia 2016 oraz od 1 do 5 stycznia 2017 istnieje możliwość dokupienia noclegu wraz ze śniadaniem w atrakcyj-
nych cenach:    
• Pokój 2-osobowy Lux i Standard – 220 zł/doba
• Pokój 3-osobowy – 300 zł/doba
• Pokój rodzinny – 260 zł/doba
• Apartament 2-osobowy – 250 zł/doba
• Apartament 4-osobowy – 400 zł/doba
• Studio Standard 4-osobowe – 450 zł/doba
• Studio Lux 4-osobowe – 500 zł/doba
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UWAGA
Hotel zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ofercie pakietowej. Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia podczas trwania pobytu nie 
powodują zwrotu pieniędzy. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w obiekcie wyjątkowo obowiązuje cisza nocna w godzinach 2:00 - 8:00.


