Sylwestrowy Chillout w Natural Hotel
To oferta, którą poznać powinien każdy, kto chciałby
odpowiednio wejść w Nowy Rok.
Mazurska sceneria, unikalny klimat, relaks, wytchnienie oraz
magiczny klimat tej wyjątkowej nocy sprawią,
że Sylwester 2021 z pewnością będzie udany!
Bąbelki szampana, wyborne dania Szefa kuchni, świetna
muzyka w zimowym krajobrazie jeziora Szeląg Wielki,
jak również regenerujący odpoczynek następnego dnia,
zdrowie na talerzu i w powietrzu z odprężającą jogą dla
każdego !
Specjalnie dla Państwa, w Natural Hotel przygotowaliśmy
wyjątkową ofertę sylwestrową.
Pakiet sylwestrowo-noworoczny od 31.12.2021 r. do 02.01.2020 r – 2 doby
W pakiecie oferujemy:
2 noclegi w komfortowych pokojach o dowolnym standardzie.
Niespodzianka na przywitanie każdego gościa – bomba witaminowa i
chillautowa maska na Bal.
Bal Sylwestrowy w Sali Widokowej z jeziorem Szeląg Wielki w tle,
zapewniamy:
Muzyczny chillaut w wykonaniu trzyosobowego zespołu.
Kulinarną rozkosz :
- 3 daniowa kolacja serwowana
- Stacja live cooking: Sushi na żywo
- Bufet dań kuchni orientalnej
- Stacja sałat oraz przekąsek zimnych
- Stacja słodkich przekąsek, tortów i deserów
- Bufet mazurski - wędzone ryby i mazurskie specjały, sery, regionalne
nalewki
Open bar z nielimitowanymi alkoholami na wybrany asortyment
podczas wieczoru sylwestrowego: wino, wino musujące, piwo, wódka,
whiskey
Napoje ciepłe i zimne bez ograniczeń.
Pokaz sztucznych ogni
Voucher pobytowy w Hotelu Natural do wygrania podczas Balu
Śniadanie noworoczne w formie bufetu szwedzkiego z własnymi
wyrobami.
Obiadokolacja noworoczna w formie bufetu szwedzkiego oraz live
cooking – dania z grilla
Noworoczna muzyka na żywo z odprężającym kieliszkiem Proseco
Przywitanie Nowego Roku w pozytywnie energetycznym stylu – joga z
widokiem na jezioro
Sobotnie kino familijne dla dzieci oraz wieczorny seans dla rodziców w
Sali kinowej

Pakiet 2 doby 31.12.2021- 02.01.2022:
Pokój standard 2 os – 1600,-/ 2 doby
Pokój wellness 2 os – 1800,- / 2 doby
Pokój Studio 2 so – 2000,-/ 2 doby
Apartament 2 os – 2500,- / 2 doby
Dziecko do lat 3 – bezpłatnie
Dziecko 3-10 lat – 310,00 zł / 2 doby

Dodatkowa osoba dorosła :
pokój standard, wellnes, studio – 600,00 zł / 2 doby
Apartament – 800,00 zł/ 2 doby
Skorzystaj z oferty specjalnej i przedłuż pobyt o czas w Starym lub Nowym Roku:
Pokój 2 os. – 299,00 zł ze śniadaniem
Pokój wellness 2 os– 399,00 zł
Pokój typu studio 2 os– 460,00 zł ze śniadaniem
Apartament 2 os – 600,00 zł ze śniadaniem
Dziecko 3-12 lat – 80,00 zł
Dziecko poniżej 3 lat – bezpłatnie
Dodatkowa osoba dorosła – 100,00 zł
Istnieje możliwość wykupienia samego Balu Sylwestrowego w cenie 700 zł / 2 os
Przy większych grupach możliwe rabaty.
Dodatkowe informacje:
Przyjazd od godz. 14:00, wyjazd do godz. 17:00;
Parking bezpłatny dla wszystkich gości hotelu - nie wymaga rezerwacji;
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 brutto.
Do każdego pakietu określona jest minimalna ilość rezerwowanych noclegów.
Hotel Natural zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w zależności od obłożenia 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:
rezerwacja@naturalhotel.pl
T: +48 89 506 55 10

