Boże Narodzenie w Hotelu Rado****
„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy, dzień zwykły
dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień,
w którym radość wita wszystkich…”
Choinka, melodia kolęd, blask świec, aromat pomarańczy,
cynamonu i goździków, zapach pieczonych pierników– jednym
słowem bajkowe Święta w Hotelu Rado****.
Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę, obowiązującą
w terminie 23-26 grudnia. Propozycja zawiera:




3 noclegi w wygodnie i komfortowo urządzonym
pokoju lub Apartamencie;
3 uroczyste obiadokolacje, w tym wieczerza wigilijna
z tradycyjną polską kuchnią przy blasku świec i suto
zastawionym stole oraz odwiedzinami Św. Mikołaja;
3 śniadania, w tym uroczyste śniadanie w Dzień
Bożego Narodzenia;



Animacje w RADO SPORT&SPA, a w nich:





Warsztaty pielęgnacyjne SPA;
Zapachowe seanse w salonie masażu;
Kojąca zmysły Świąteczna Noc Saun pełna aromatów;





Voucher na Welcome Drink do wykorzystania w barze
restauracji Safran,
Bon na grę w kręgle w Klubie Elite,
Nieograniczony dostęp do Strefy Termalnej:






Basen hotelowy
Dwa jacuzzi – wewnętrzne oraz zewnętrzne
Sauna parowa
Łaźnia fińska



Parking monitorowany

Dodatkowo w programie dla dzieci i dorosłych
przewidziano:



Aqua Fitness w basenie hotelowym;
Codzienny Świąteczny Klub Malucha z bogatym
programem animacji(* oferta dla zebranej grupy
minimum 5 dzieci), a w nim między innymi:




Wesołe kolędowanie;
Warsztaty artystyczne – techniki ozdabiania bombek,
wariacje artystyczne, pomysłowe ozdoby choinkowe,
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tworzenie kartek świątecznych dla najbliższych –
warsztaty plastyczne;




Świąteczne kino – oglądanie bajek na dużym ekranie;
Czytanie bajek na dobranoc;
Upominek dla najmłodszych Gości.

Cena od 320 PLN / dzień / osobę
Pobyt dla dzieci do 5 lat gratis, śpiących na łóżku z rodzicami.
Pobyt dla dzieci od 6 do 12 lat śpiących na dostawce w pokoju rodziców 50% rabatu.
Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na wcześniejszy przyjazd (pomiędzy 19
a 22 grudnia) lub późniejszy wyjazd (pomiędzy 27 a 31 grudnia) proponujemy 30%
rabatu od ceny noclegu.
*Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany wybranych elementów oferty.
** Oferta nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. Termin obowiązywania
pakietu 23-26.12.2016 roku. Oferta dedykowana jest dla Gości indywidualnych
*** Pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu (23.12) i kończy śniadaniem
w dniu wyjazdu (26.12)
****Wieczerza Wigilijna w bufecie realizowana przy minimum 10 osobach
Jesteśmy hotelem przyjaznym zwierzętom - jeżeli nie chcesz opuścić swojego pupila
możesz zabrać go ze sobą. Przed zrobieniem rezerwacji wymagany jest wcześniejszy
kontakt.
Na bajkowe Święta Bożego Narodzenia zaprasza
serdecznie zespół Hotelu Rado!
Warunki rezerwacji:
- Gwarancją rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 40%,
- Dokonując rezerwacji i wpłacając zadatek Gość oświadcza, że zapoznał się
i akceptuje wszystkie informacje zawarte w opisie pakietu,
- Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia podczas trwania pobytu, jak również
jego skrócenie nie powoduje zwrotu pieniędzy.
PONIŻEJ PROGRAM POBYTU:
PROGRAM POBYTU ŚWIĄTECZNO – WIGILIJNEGO*
23.12.2016 – 26.12.2016
23.12.2016r. piątek

od godz. 14:00 przyjazd i zakwaterowanie Gości
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godz.15:00-17:00 strefa termalna Sport&SPA,
godz.17:00-19:00 Klub Malucha
godz.19:00 Obiadokolacja lub biesiada grill z ogniskiem w zależności od ilości osób

24.12.2016r. sobota
godz.9:00 świąteczne śniadanie
godz.10:30-12:30 świąteczne kino
godz.13:00-15:00 wspólne dekorowanie pierników, pisanie listu do św. Mikołaja
godz.17:00 uroczysta staropolska Wigilia: śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem,
na kolacji 12 potraw postnych, po kolacji wizyta św. Mikołaja*
*Mikołaj – prezenty we własnym zakresie lub na specjalne zamówienie, (podpisane
prezenty prosimy dostarczyć do Recepcji przed kolacją)

25.12.2016r. niedziela, I dzień Świąt Bożego Narodzenia
godz.9:00 świąteczne śniadanie
godz.11:00-12:00 słodka przerwa kawowa
godz.11:00-12:30 tworzenie kartek świątecznych i drobnych ozdób –zajęcia dla
dzieci
godz.13:00 obiad świąteczny
godz.14:00-15:00 słodka przerwa kawowa
godz.16:00 -17:00 aqua aerobic
godz.17:00-20:00 świąteczne filmy
godz.20:00 Kolacja świąteczna

26.12.2016r. poniedziałek, II dzień Świąt Bożego Narodzenia
godz.9:00 świąteczne śniadanie
godz.11:00-12:00 słodka przerwa kawowa
godz.12:00 pożegnanie Gości

Podane ceny zawierają podatek VAT.
Zapraszam do kontaktu
Elżbieta Tabor
Hotel Rado****
Tel. 785 659 005
Email: e.tabor@hotelrado.pl
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