
 

 

OFERTA SPECJALNA – Święta Wielkanocne 2018 

 
Podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych zapraszamy Państwa do spędzenia wolnego czasu w Hotelu 

„Jaskółka 

CENNIK  USŁUG  W OKRESIE 
 Świąt Wielkanocnych  

 

*    POKOJE STANDARD :  

      Koszt pobytu   - osoba dorosła  (ze śniadaniem )         160 zł / doba/osoba (w I i II DZIEŃ ŚWIĄT) 

W POZOSTAŁE DNI NOCLEGI WG CENNIKA 

 Koszt  pobytu  dziecka  (ze śniadaniem)    do 16 lat      130 zł/doba/osoba ** (w I i II DZIEŃ ŚWIĄT) 

W POZOSTAŁE DNI NOCLEGI WG CENNIKA 

 ( - 10% RABATU PRZY POBYTACH CO NAJMNIEJ 4 DOBY  – DOTYCZY POK. STANDARD    

 - 10% rabatu na dodatkowe posiłki (obiad, kolacja) – przy pobytach minimum 4 doby 

   

 Goście posiadający kartę stałego klienta dodatkowo 5% rabat na usługi noclegowe 

 

 ** dzieci do lat 4 – pobyt gratis –  bez oddzielnego łóżka, bez świadczeń 

 

Cena  obejmuje: 

 

      1)      na powitanie świąteczne ciastko w pokoju 

2)     nocleg ze śniadaniem – stół szwedzki – w tym DWA ŚNIADANIA ŚWIĄTECZNE – (różnego 

rodzaju wędliny, sery, wędzonki domowe, sałatki, jajka, ryby, galarety, pasztety, chłopski stół z kitą 

wędzoną, mięsami pieczonymi i domowym boczkiem, owoce, ciasta, napoje) 

3)    biesiada z niespodzianką w I Dzień ŚWIĄT -  niedziela  

4)    zabawa przy muzyce w I Dzień ŚWIĄT – godz. 19.00 w kawiarni 

5) muzyka dla wszystkich - wieczorek taneczny w II Dzień Świąt w kawiarni hotelu 

6)      bezpłatne korzystanie z internetu bezprzewodowego 

7)       50% rabatu na pobyt zwierząt domowych 

8)      możliwość przedłużenia doby hotelowej do godzin popołudniowych 

9)      tenis stołowy 

     10)  wielkanocny Seans Bajkowy – pokaz bajek połączony ze słodkim poczęstunkiem – w II Dzień Świąt 

     11)  pokój zabaw dla dzieci w hotelu (tylko pod opieką osób dorosłych) 

      12) specjalny 15% rabat na zamówienia w restauracji, drink-barze i kawiarni – dla gości hotelowych                                                                                                           

  (oprócz piwa i kawy)    



      13) na życzenie Gości dieta wegetariańska lub potrawy dietetyczne                                                                                           

Ponadto  oferujemy: 

OBIAD ŚWIĄTECZNY –  zupa serwowana w wazie, danie główne (3 rodzaje mięs), 2 rodzaje dodatków, 

bufet szwedzki z sałatkami, różnego rodzaje ciasta w formie stołu szwedzkiego, deser. W cenę wliczone 

NAPOJE (kawa, herbata, soki owocowe, kompot, woda mineralna) 

                    60 zł /osoba 

 

dla dzieci do lat 12 możliwość zamawiania ½ porcji 
 

KOLACJA ŚWIĄTECZNA – danie gorące obiadowe z 2 rodzajami mięsa, zimna płyta – wędliny, sery, 

pasztety, jajka, galarety, ryby, sałatki, ciasta. W cenę wliczone NAPOJE (kawa, herbata, soki owocowe, 

woda mineralna). 

 

                    60 zł /osoba 

 

dla dzieci do lat 12 możliwość zamawiania ½ porcji 

 

 

 

* 1 zapraszamy również do korzystania z naszej restauracji – tradycyjna  kuchnia polska, kuchnia regionalna 

czynna w godz. 8.00-22.00 
 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty życząc miłego i udanego 

wypoczynku w Hotelu „Jaskółka” 

 


