Zimný pobyt
v hoteli Alexander****
v Bardejovských Kúpeľoch

Termín pobytu: v období od 2.1. – 28.3.2018 podľa dostupných kapacít.
Pobyt pre 1 osobu (1/1 izba):
 Víkendový (nástupný deň štvrtok – sobota): 126 €/2 noci alebo 180 €/3 noci
 Počas týždňa (nástupný deň nedeľa – utorok, resp. streda): 116 €/2 noci alebo 170 €/3 noci
Pobyt pre 2 osoby (1/2 izba):
 Víkendový (nástupný deň štvrtok – sobota): 220 €/2 noci alebo 313 €/3 noci
 Počas týždňa (nástupný deň nedeľa – utorok, resp. streda): 200 €/2 noci alebo 296 €/3 noci
Cena zahŕňa:

-

ubytovanie v dvojlôžkovej izbe exclusive

-

neobmedzený vstup do hotelového Wellness v hoteli Alexander - hotelové wellness v prevádzke utorok – sobota od
13.00 – 20.30 hod.

-

procedúry na osobu: 1 x vstup do soľnej jaskyne (45 min), 1 x minerálny kúpeľ (15 min. kúpeľ + 15 min. zábal), 1 x
parafínový zábal (15 minút procedúra, 15 minút odpočinok). Rozpis procedúr dostane klient pri check in-e, 3 x
denne pitná kúra na kolonáde

-

DETI do 15 rokov – v cene ubytovanie, strava, 1 x vstup do soľnej jaskyne, 2/resp.3 x 3 – hodinový vstup do
wellness spa – iba bazénový svet. Procedúra a wellness len v sprievode rodiča

-

uvítací drink v Lobby bare + voňavý balíček ako darček pre dospelých

plnú penziu – raňajky , obedy a večere formou bufetu v hoteli Alexander
vstupy do Wellness podľa počtu nocí: 2/ 3 x 3-hodinový vstup do Wellness Spa v hoteli Ozón (bazény + sauny)
Wellness Spa v prevádzke denne od 11.00 do 21.00 hod. (sauny od 13.00 -21:00 hod.).

parkovisko pri hoteli Grátis, bezplatné Wifi pripojenie
Check in: 16.00 hod., check out 12.00 hod.
dieťa do 4,99 rokov bez nároku na lôžko GRÁTIS. Detskú postieľku poskytneme na požiadanie grátis
príplatok za apartmán 30 €/ap./noc.
prístelka je možná len v apartmáne - max. 2 prístelky pre deti do 15 rokov alebo 1 prístelka pre osobu od 15 rokov
deti od 5 do 15 rokov na pevnom lôžku: 33 EUR/noc, deti na prístelke: 29 EUR/noc
osoba nad 15 rokov na prístelke (vrátane) v apartmáne: 45 EUR/noc
www.hotelalexander.sk , 054/477 4450, -4460, - 4470, - 4500

