
3 dni (2 noclegi) w komfortowych pokojach
Upominki dla Gości 
Całodzienne menu dla dorosłych (śniadania, obiady, kolacje)
oraz menu dla dzieci (śniadania, obiady, kolacje), w tym:

Wspólne, tradycyjne kolędowanie przy muzyce na żywo
Dyskoteka dla dorosłych w hotelowym klubie
Dostęp do strefy saun (sucha, parowa, infrared) 
Rozgrzewający seans w jacuzzi/1 seans
Terapia światłem w solarium/1 seans
Nielimitowany dostęp do siłowni
Nielimitowany dostęp do strefy gier: bilard, Xbox, ping-pong

Świąteczna oferta Hotelu Windsor ma najbogatsze 
menu wśród hoteli pod Warszawą! 
Specjalnie dla naszych Gości przygotowaliśmy pakiet
w dwóch wariantach: SILVER i GOLD All Inclusive.
Zapraszamy do wspólnego świętowania!
 

PAKIET ŚWIĄTECZNY

      24 grudnia/piątek
       - Lunch postny    
       - Uroczysta kolacja wigilijna z tradycyjnymi, świątecznymi 
          przysmakami oraz koncertem kolęd  
      25 grudnia/sobota
       - Świąteczne śniadanie w dzień Bożego Narodzenia
       - Uroczysty obiad
       - Bogata kolacja
       - Rodzinne ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz grzane 
          wino dla dorosłych i gorąca czekolada dla dzieci
      26 grudnia/niedziela 
       - Świątecznie śniadanie 
       - Uroczysty brunch z atrakcjami kulinarnymi  

ATRAKCJE I RELAKS

 
os./doba

PAKIET GOLD ALL INCLUSIVE
pakiet świąteczny z nielimitowanymi napojami
alkoholowymi i bezalkoholowymi: kawa, herbata, woda,
soki, napoje gazowane oraz alkohole piwo, wino, wódka
Open bar codziennie: 24.12., 25.12., 26.12.
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REZERWACJA !REZERWACJA !

PAKIET SILVER
pakiet świąteczny z nielimitowanymi napojami
bezalkoholowymi: kawa, herbata, woda, 
soki owocowe, napoje gazowane 
Open bar codziennie: 24.12., 25.12., 26.12.

*Podane ceny zawierają podatek VAT. Cena za osobę/dobę w pokoju 2-osobowym. 
Cena nie zawiera opłaty klimatycznej. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany składowych pakietu                   
lub jego odwołania w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi COVID-19.

DlaCiebie@WindsorHotel.pl
+48 22 782 87 01
Recepcja@WindsorHotel.pl
+48 669 808 988
+48 22 782 87 87

Wyjątkowa niespodzianka na powitanie
Wspólne ubieranie choinki 
Wizyta Św. Mikołaja i wręczanie prezentów
Pieczenie świątecznych ciasteczek
Bawialnia dla Malucha wypełniona
kolorowymi zabawkami oraz Figlarnia
(kraina zabaw)
Świąteczny program atrakcji i animacji 
Zimowe gry i zabawy na świeżym powietrzu
Mini kino z maratonem bajek
Rodzinne warsztaty plastyczne: stroiki     
 oraz ozdoby choinkowe
Specjalne menu dla dzieci

ATRAKCJE DLA DZIECI

Dodatkowa promocja! Przedłużenie pobytu           
w specjalnych cenach
Wyjątkowe ceny dla dzieci!                                
 - Dziecko do lat 3: GRATIS (jeśli dziecko śpi     

Wczesne zameldowanie już od godz. 10:00
Późne wymeldowanie do godz. 16:00
Bezpłatne WiFi oraz parking

INFORMACJE DODATKOWE

         na łóżku z rodzicami)                                           
      - Dziecko 4-10 lat: 599 zł/pakiet 3 dni                     
         z napojami i animacjami

 

TERMIN: 24 – 26 grudnia 2021

tel:+48669808988

