


Sylwestrowa zabawa z Dj-em, wyśmienita kuchnia, wino oraz wódka premium bez limitu,
Poprawiny Noworoczne z gorącymi bufetami oraz rozgrzewający seans w saunie

 to tylko niektóre z atrakcji, które wraz z niezwykłą atmosferą 
pozwolą przywitać Nowy Rok w niezapomniany sposób!

 
Sprawdź naszą bogatą ofertę!

 
Dla Gości przygotowaliśmy kilka propozycji do wyboru:

 - Bal Sylwestrowy bez noclegu 
- Pakiet sylwestrowy z 1 noclegiem 
- Pakiet Sylwestrowy z 2 noclegami

- impreza noworoczna "Poprawiny" – bez noclegu
- impreza noworoczna "Poprawiny" – z noclegiem

 
Przy grupowych rezerwacjach na Bal Sylwestrowy oraz na Poprawiny:

 bilety gratis! 

DlaCiebie@WindsorHotel.pl
+48 22 782 87 01

 

Recepcja@WindsorHotel.pl
+48 669 808 988
+48 22 782 87 87

INFORMACJE DODATKOWE
/dotyczą wszystkich pakietów

 
Podane ceny zawierają podatek VAT. Cena noclegu nie zawiera opłaty klimatycznej. 

Opłata klimatyczna jest płatna podczas zameldowania: 2,17 PLN/os./doba.
 

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany programu i składowych pakietu lub jego odwołania w związku
 z obowiązującymi w dniu wydarzenia przepisami lub wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

 lub innego organu uprawnionego do stanowienia przepisów dotyczących COVID-19.
 

Hotel zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy przy zbyt małej ilości rezerwacji.
 

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Zadatek na poczet rezerwacji płatny jest w wysokości 100% ceny pakietu w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji.

Rezerwacja musi zostać zagwarantowana przelewem lub kartą kredytową. W przypadku braku zadatku Hotel
zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. Zadatek jest bezzwrotny.

 
W przypadku braku możliwości realizacji oferty przez hotel z przyczyn wynikających z obostrzeń związanych z

pandemią COVID-SARS-19 wpłacony zadatek zostanie zwrócony w ciągu 30 dni od daty realizacji zamówionej usługi.

tel:+48669808988


Całonocna zabawa z Dj-em
Szampański Aperitif na powitanie i toast o północy
Uroczysta kolacja serwowana
Eleganckie, wytrawne bufety:

Stacje live cooking:

Bufet słodkości i wypieków dostępna przez całą noc
Open Bar: wino białe i czerwone oraz wódka klasy
premium/ w stole bez limitu
Nielimitowany open bar z softami: napoje gazowane, soki
owocowe, kawa, herbata
Konkursy z nagrodami i wyjątkowe atrakcje

      - bufet zimnych przekąsek,
      - bufet dań gorących,
      - bufet owoców morza

      - stacja z tatarami (wołowy, z łososia),
      - stacja z krewetkami, małżami i ośmiorniczkami baby,
      - stacja z sushi,
      - stacja ze świeżo wyciskanymi sokami

bogate menu | nielimitowany alkohol | live cooking | impreza z dj-em
 
Piątek 31.12.2021, start godz. 20:00

Bajkowy Kinder Bal dla najmłodszych pod czujnym okiem animatorów
Prawdziwa sala bankietowa 
Cieple bufety dedykowane najmłodszym Gościom
Noworoczne życzenia i toast bezalkoholowym szampanem Piccolo

Po balu nocowanie w Kołderkowej Komnacie pod opieką osoby nadzorującej do
godziny 5:00 - zachęcamy najmłodszych Gości do zabrania swoich ulubionych
poduszek, przytulanek i kocyków :)

Przy rezerwacji dla 10 osób
– 1 zaproszenie na Bal
Sylwestrowy gratis /bez
noclegu 

Przy rezerwacji dla 20 osób
– 3 zaproszenia na Bal
Sylwestrowy gratis /bez
noclegu

BILETY GRATIS!

www.WindsorHotel.pl



1 nocleg | bal sylwestrowy z nielimitowanymi alkoholami | kinder bal |
noworoczne śniadanie | seanse w saunie 

Piątek, 31.12.2021 - Sobota, 01.01.2022

1 nocleg w przytulnym pokoju o wybranym
standardzie z możliwością bezpłatnego przedłużenia
doby hotelowej/w miarę dostępności
Bal sylwestrowy z winem i wódką bez limitu            
 oraz wykwintnym menu sylwestrowym
Noworoczne śniadanie w formie bufetu                    
pełne lokalnych produktów/1 stycznia
Nielimitowany dostęp do Strefy SPA & WELLNESS:
sauna fińska, łaźnia parowa, sauna infrared
Nielimitowany dostęp do Strefy FITNESS: bieżnia,
rower eliptyczny, rower stacjonarny, atlas
wielofunkcyjny

Przy rezerwacji dla 10 osób – 1 zaproszenie na Bal
Sylwestrowy gratis/bez noclegu 
Przy rezerwacji dla 20 osób – 3 zaproszenia na Bal
Sylwestrowy gratis/bez noclegu

Pakiet sylwestrowy obejmuje:

Bilety GRATIS przy rezerwacjach grupowych:

W dniu wyjazdu/1 stycznia/zachęcamy do skorzystania  
 z możliwość domówienia posiłku w formie bufetu          
z open barem - tj. "Poprawiny" - 194 zł/os.

cennik
Pakiet dla 1 os. dorosłej ..................................................................................................................... 942 zł/1 os./1 doba
Pakiet dla 2 os. dorosłych ........................................................................................................... 1 540 zł/2 os./1 doba
Pakiet dla 3 os. dorosłych ........................................................................................................... 2 278 zł/3 os./1 doba
Dziecko 4-10 lat  ...................................................................................................................... 234 zł/1 dziecko/1 doba

Promocja! Przedłużenie pobytu     
 w specjalnych cenach
Wyjątkowe ceny dla dzieci! Dziecko
do lat 3: GRATIS (jeśli dziecko śpi na
łóżku z rodzicami) 

Informacje dodatkowe:

Bajkowy Kinder Bal z ciepłym
bufetem, a po balu nocowanie      
 w Kołderkowej Komnacie
Zupka/słodkie naleśniki na zimowy
apetyt/dla dzieci do 10 lat
Sala Figlarnia z małpim gajem 
Klub gier/x-box, bilard,pingpong
Bawialnia dla najmłodszych Gości
Zewnętrzny plac zabaw ze statkiem
pirackim

W pakiecie dla dzieci:

www.WindsorHotel.pl



2 noclegi | bal sylwestrowy z nielimitowanymi alkoholami | kinder bal |
noworoczne śniadanie | impreza "poprawiny" z gorącym bufetem i open
barem| seanse w saunie 
Piątek, 31.12.2021- Niedziela, 02.01.2022

Animacje
Bajkowy Kinder Bal z ciepłym
bufetem, a po balu nocowanie       
 w Kołderkowej Komnacie
Noworoczne Minidisco /1 stycznia
Zupka/słodkie naleśniki na zimowy
apetyt/dla dzieci do 10 lat
Sala Figlarnia z małpim gajem 
Klub gier/x-box, bilard,pingpong
Bawialnia dla najmłodszych Gości
Zewnętrzny plac zabaw ze statkiem
pirackim

W pakiecie dla dzieci:2 noclegi z możliwością bezpłatnego przedłużenia
doby hotelowej/w miarę dostępności
Bal Sylwestrowy z winem i wódką bez limitu           
 oraz wykwintnym menu sylwestrowym
Noworoczne menu Szefa Kuchni:

Impreza z Dj-em: "Poprawiny" z gorącymi i zimnymi
bufetami oraz open barem/wino, wódka/1 stycznia
Nielimitowany dostęp do Strefy SPA & WELLNESS:
sauna fińska, łaźnia parowa, sauna infrared
Nielimitowany dostęp do Strefy FITNESS: bieżnia,
rower eliptyczny, rower stacjonarny, atlas
wielofunkcyjny
Bezpłatne Wi-Fi oraz parking

Przy rezerwacji dla 10 osób – 1 zaproszenie na Bal
Sylwestrowy gratis/bez noclegu 
Przy rezerwacji dla 20 osób – 3 zaproszenia na Bal
Sylwestrowy gratis/bez noclegu

Pakiet sylwestrowy obejmuje:

1 stycznia/sobota
      - Przedłużone śniadanie bufetowe
      - Kolacja bufetowa na noworocznych Poprawinach
2 stycznia/niedziela
      - Śniadanie bufetowe

Bilety GRATIS przy rezerwacjach grupowych:

cennik
Pakiet dla 1 os. dorosłej .................................................................................................................. 1 488 zł/1 os./2 doby
Pakiet dla 2 os. dorosłych ........................................................................................................... 2 288 zł/2 os./2 doby
Pakiet dla 3 os. dorosłych ........................................................................................................... 3 368 zł/3 os./2 doby
Dziecko 4-10 lat  ...................................................................................................................... 448 zł/1 dziecko/2 doby

www.WindsorHotel.pl

Promocja! Przedłużenie pobytu     
 w specjalnych cenach
Wyjątkowe ceny dla dzieci! Dziecko
do lat 3: GRATIS (jeśli dziecko śpi na
łóżku z rodzicami) 

Informacje dodatkowe:



WIECZORNA IMPREZA Z DJ-EM| GORĄCE I ZIMNE BUFETY | LIVE COOKING |
OPEN BAR Z WINEM I WÓDKĄ

BEZ NOCLEGU

SOBOTA, 01.01.2022

Wieczorna zabawa z Dj-em
Bogate, wytrawne bufety:

Stacja live cooking
Bufet słodkości i wypieków
Open Bar: wino białe i czerwone oraz wódka klasy premium/ w stole bez limitu
Nielimitowany open bar z softami: napoje gazowane, soki owocowe, kawa, herbata

przy rezerwacji dla 10 osób – 1 zaproszenie na Poprawiny gratis/bez noclegu

Dla wytrwałych Gości, którzy chcą skorzystać z długiego weekendu noworocznego,
zapraszamy na Poprawiny 1 stycznia! 

Casual dress code, czyli nie obowiązuje już strój wieczorowy!

      - bufet zimnych przekąsek,
      - bufet dań gorących,

Bilety GRATIS przy rezerwacjach grupowych: 

www.WindsorHotel.pl



1 nocleg | wieczorna impreza z DJ-em | gorące i zimne bufety | 
live cooking | open bar z winem i wódką

Sobota 01.01.2022 – Niedziela 02.01.2022

1 nocleg w przytulnym pokoju o wybranym
standardzie z możliwością bezpłatnego
przedłużenia doby hotelowej/w miarę
dostępności
Impreza noworoczna "Poprawiny" z winem       
 i wódką bez limitu oraz bogatym menu          
 w bufetach 
Śniadanie w formie bufetu pełne lokalnych
produktów/ 2 stycznia
Nielimitowany dostęp do Strefy SPA &
WELLNESS: sauna fińska, łaźnia parowa, sauna
infrared
Nielimitowany dostęp do Strefy FITNESS:
bieżnia, rower eliptyczny, rower stacjonarny,
atlas wielofunkcyjny
Bezpłatne Wi-Fi oraz parking

przy rezerwacji dla 10 osób – 1 zaproszenie    
 na Poprawiny gratis/bez noclegu

Pakiet noworoczny obejmuje:

Bilety GRATIS przy rezerwacjach grupowych: 

Noworoczne Minidisco /1 stycznia
Zupka/słodkie naleśniki na zimowy
apetyt/dla dzieci do 10 lat
Sala Figlarnia z małpim gajem 
Klub gier/x-box, bilard,pingpong
Bawialnia dla najmłodszych Gości
Zewnętrzny plac zabaw ze statkiem
pirackim

W pakiecie dla dzieci:

www.WindsorHotel.pl

Promocja! Przedłużenie pobytu     
 w specjalnych cenach
Wyjątkowe ceny dla dzieci! Dziecko
do lat 3: GRATIS (jeśli dziecko śpi na
łóżku z rodzicami) 

Informacje dodatkowe:

cennik
Pakiet dla 1 os. dorosłej ..................................................................................................................... 546 zł/1 os./1 doba
Pakiet dla 2 os. dorosłych ................................................................................................................ 748 zł/2 os./1 doba
Pakiet dla 3 os. dorosłych .......................................................................................................... 1 090 zł/3 os./1 doba
Dziecko 4-10 lat  ........................................................................................................................ 214 zł/1 dziecko/1 doba



Hotel Windsor****
Jachranka 75, 05-140 Serock

koło Warszawy nad Jeziorem Zegrzyńskim
 

www.WindsorHotel.pl
 

Dział Sprzedaży:
DlaCiebie@WindsorHotel.pl

+48 22 782 87 01  | +48 607 323 773

tel:+48607323773

