
Boże Narodzenie w Hotelu Natural Art&Eco 

Zapraszamy Państwa do spędzenia Świąt Bożego Narodzenia w Natural Hotel. Wspaniałą atmosferę rodzinnych świąt 

stworzy niesamowite otoczenie hotelu, piękne jezioro, unoszący się w powietrzu zapach sosny, mazurska przyroda 

na wyciągnięcie ręki i oczywiście sam hotel, pełen ciepła i możliwości relaksu. Wyśmienita kuchnia sprawi, że te 

Święta będą dla Państwa rodziny naprawdę udane.  

Pobyt od 23.12.2019 r. do 26.12.2019 r. – 850 zł / osoba 

Oferta obejmuje: 

• 3 noclegi w terminie 23-26.12.2019 r. 

• Powitalne ognisko 23.12.,  

• Pisanie listów do św. Mikołaja,  

• Wyborne śniadania i obiady w formie bufetu, 

• Tradycyjną kolację Wigilijną w dniu 24.12. z odwiedzinami Świętego Mikołaja , 

• Kolację w dniu 25.12,  

• Wspólne przygotowywanie świątecznych pierniczków  i dekoracji, 

• Wspólne przystrojenie choinki,  

 

Skorzystaj z oferty specjalnej i przedłuż pobyt! 

Pokój 2 os. – 290,00 zł ze śniadaniem 

Pokój typu studio – 430,00 zł ze śniadaniem  
 

Dodatkowe informacje: 

• Przyjazd od godz. 16:00, wyjazd do godz. 1 7:00; 

• Parking bezpłatny dla wszystkich gości hotelu - nie wymaga rezerwacji; 

Polityka względem dzieci  

• Pobyt dziecka do 3 roku życia jest bezpłatny (jeżeli dziecko śpi na obecnych łóżkach). Każde kolejne 

dziecko do 10 roku życia płatne 50%. Dzieci powyżej 1 0 roku życia są pełnopłatne.   

Polityka względem zwierząt  

• Zwierzęta są akceptowane. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.  

Warunki anulacji  

• Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata 30% z góry za pośrednictwem przelewu. W przypadku 

anulacji rezerwacji gwarantowanej lub niepojawienia się Gościa w Hotelu, Hotel obciąży Gościa kwotą 



równą pobranemu zadatkowi zaliczce, której wysokość określona jest na minimum 30% wartości 

zamówionych usług.  

Warunki rezerwacji pobytu:  

• Podane ceny są cenami brutt o.  

• Do każdego pakietu określona jest minimalna ilość rezerwowanych noclegów . 

• Hotel Natural zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w zależności od obłoż enia i innych okoliczności . 

• Rezerwacje muszą zostać zagwarantowane 30% przedpłatą (przelew) w ciągu 48 godzin od dokonania 

rezerwacji wstępnej . 

• W przypadku braku przedpłaty w wyznaczonym terminie, hotel zastrzega sobie prawo do anulowania 

rezerwacji . 

• Przedpłata jest bezzwrotna i nie może zostać przeniesiona na inne zamówienia . 

 

 

Szczegółowe informacje: 

marketing@naturalhotel.pl 

T: +48 89 506 55 11 

 

mailto:marketing@naturalhotel.pl

