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

Termín pobytu: v období od 2.1. – 14.04.2019 podľa dostupných kapacít.
Pobyt pre 2 osoby (1/2 izba):
 Víkendový (nástupný deň na pobyt je štvrtok, piatok alebo sobota): 268 €/2 noci alebo 390 €/3 noci
 Počas týždňa (nástupný deň na pobyt je nedeľa, pondelok, utorok alebo streda):
256 €/2 noci alebo 366 €/3 noci

Pobyt pre 1 osobu (1/1 izba):
 Víkendový (nástupný deň na pobyt je štvrtok, piatok alebo sobota): 154 €/2 noci alebo 225 €/3 noci
 Počas týždňa (nástupný deň na pobyt je nedeľa, pondelok, utorok alebo streda):
148 €/2 noci alebo 213 €/3 noci
Cena zahŕňa:

-

ubytovanie v dvojlôžkovej izbe exclusive, plnú penziu – strava formou bufetov v hoteli Alexander

-

neobmedzený vstup do hotelového Wellness v hoteli Alexander - v prevádzke denne od 09:00 – 20.30 hod.

-

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

-

uvítací drink v Lobby bare

-

Pobyty s deťmi: dieťa do 4,99 rokov bez nároku na lôžko GRÁTIS. Detskú postieľku poskytneme na požiadanie grátis.
Deti od 5 do 14,99 roka na pevnom lôžku: 34 EUR/noc, deti na prístelke: 30 EUR/noc

-

osoba nad 15 rokov na prístelke (vrátane) v apartmáne: zľava – 20% z ceny dospelej osoby
www.hotelalexander.sk , 054/477 6001,- 6002, - 4450, -4460, - 4470,

neobmedzený vstup do Wellness Spa v hoteli Ozón (bazény + sauny)
Wellness Spa v prevádzke denne od 11.00 do 21.00 (sauny od 13.00 -21:00).
procedúry na osobu: 1 x parafínový zábal (15 min), 1 x minerálny kúpeľ (15 min. kúpeľ + 15 min. zábal), 1 x soľná
jaskyňa (45 minút), 3 x denne pitná kúra na kolonáde Rozpis procedúr dostane klient pri check in-e

zľava na služby Beauty Studia vo výške 15%
parkovisko pri hoteli grátis, bezplatné Wifi pripojenie.
K dispozícii je detský kútik, detské ihrisko pred hotelom + NOVINKA CLUB CAFÉ v priestoroch kaviarne hotela
Pobyt začína večerou, check in: 16.00, pobyt sa končí obedom, check out do 12.00
Doplňujúce informácie: prístelky sú možné iba na apartmánoch, povinný príplatok za apartmán je 30 €/ap/noc.
V apartmáne môžeme umiestniť max. 2 prístelky pre deti do 15 rokov alebo 1 prístelku pre osobu od 15 rokov.

