
recepcja@hotel-wodnik.com.pl 44 735 32 61 lub 609 520 133

Zapraszamy do kontaktu 24h/7dni

www.hotel-wodnik.com.pl | www.elbesthotels.pl

Termin: 30.12-1.01.2023 r.

MAGICZNY 
SYLWESTER

DODATKOWE INFORMACJE:

• 2 śniadania,

• 2 obiadokolacje w formie bufetu,

• obiad serwowany w dniu wyjazdu,

• bal sylwestrowy z DJ-em,

• bal sylwestrowy dla dzieci w wieku 4-12 lat  (organizacja przy min. 15 os.) 

    w cenie: snack bar, napoje, opieka animatora, zabawa do 24:00. 
      Dzieciom, które nie będą brały udziału w balu, rodzic zobowiązany jest zapewnić opiekę. 
      Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przebywać na balu dla osób dorosłych.

• menu sylwestrowe, a w nim: danie kokilkowe, zimne 

   przekąski, lampka wina musującego,

• do dyspozycji Gości: sauna sucha oraz pokój wypoczynkowy,

• możliwość korzystania ze stołu do ping-ponga, bilarda oraz 

   piłkarzyków,

• do dyspozycji dzieci: interaktywny pokój XBOX + Kinect, 

   pokój zabaw,

•  bezprzewodowy Internet, parking.

3-DNIOWY PAKIET OBEJMUJE: 

• Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy obiadem w dniu wyjazdu.
• Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego alkoholu na bal sylwestrowy. Możliwość zakupu w promocyjnej cenie w hotelowym barze. 
• Obiekt pobiera zadatek w wysokości 40% wartości rezerwacji. 
• Bezpłatna anulacja do 14 dni przed przyjazdem. 
• Hotel zastrzega sobie możliwość odwołania organizacji balu sylwestrowego i zwrotu wpłaconego zadatku, o czym poinformuje 
   mailowo lub telefonicznie najpóźniej 30 dni przed planowaną imprezą.
• Pobyt dzieci do lat 4 (które ukończyły 4 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu) – pobyt wliczony w cenę pobytu osób dorosłych 
   (z wyżywieniem, bez osobnego miejsca noclegowego) – bezpłatnie.
• Pobyt dzieci do lat 12 (które ukończyły 12 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu) – nocleg na rozkładanym łóżku/sofie/kanapie.
• Oferta nie łączy się z żadnymi dodatkowymi rabatami i ofertami promocyjnymi.

Słok k. Bełchatowa

Sieć BEZPIECZNYCH 
hoteli i ośrodków 
w całej Polsce

SYLWESTROWE FIRST MINUTE
REZERWUJ 

Z RABATEM 10% 

Hotel zastrzega sobie możliwość odwołania organizacji Sylwestra i zwrotu wpłaconego 
zadatku, o czym poinformuje mailowo lub telefonicznie do 30.11.2022 r. 

CENA ZA POBYT JUŻ OD:

325 PLN
 Z A  O S O B Ę / D O B A


