Nowy Rok
w Krakowie

ul. Przy Moście 7, Kraków
restaurant@bridgesuites.pl
+48 12 306 78 69
www.bridgesuites.pl

Oferta na Nowy Rok
na Podgórzu w Krakowie
Spędź Nowy Rok z najbliższymi w sercu Podgórza.
The Bridge Suites zaprasza do skorzystania z oferty sylwestrowej.
Trzydniowy Pakiet Noworoczny w terminie 31 XII 2021-02 I 2022 r. z
możliwością wydłużenia pobytu:

NOCLEG I GASTRONOMIA
⊛ 2 noclegi w luksusowym pokoju według wybranej opcji*
⊛ 1 wyśmienite śniadanie w formie serwowanej do stolika
⊛ 31 XII Sylwestrowa kolacja
⊛ 01 I 2022 śniadanie Noworoczne w formie serwowanej do godz. 12:00

Kolacja sylwestrowa:
Przystawka:
⊛ Krewetki black tiger w sosie szampańskim, grzanka / tatar wołowy

Zupa:
⊛ Zupa curry z indykiem sous vide, ryż / zupa curry z ryżem (wege)

Danie główne:
⊛ Polędwica a’la Rossini, sos porto, grillowany borowik

Deser:
⊛ Kremówka mille-feuille, słony karmel

Śniadanie noworoczne:
⊛ Szoty witaminowe, proseco
⊛ Paterka standard: smarowidła (pasta jajeczna, pasta twarożek)
⊛ Pasztet, kiszony ogórek, kabanos, wędlina, ser
⊛ Noworoczny przejazd ogrzewanym electric car po dzielnicach miasta Królów
⊛ Butelka alkoholu mocnego na parę do kolacji Sylwestrowej
⊛ Powitalny kieliszek Prosecco
⊛ Powitalny noworoczny upominek w pokoju

DODATKOWO
⊛ Możliwość późnego wymeldowania do godz. 14:00
⊛ Wino do pokoju dla pierwszych trzech rezerwacji
⊛ Parking gratis! Dla pierwszych pięciu rezerwacji
⊛ Dostęp do bezprzewodowego Internetu bez limitu
⊛ W cenie oferty uwzględniony jest podatek VAT
* Pakiet dostępny w opcjach:
⊛ Pokój jednoosobowy
⊛ Pokój dwuosobowy
⊛ Pokój dwuosobowy z widokiem
⊛ Pokój rodzinny (rodzice z jednym dzieckiem)
** Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany programu pakietu w oparciu
o aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną oraz związane z nią restrykcje
Pobyt dzieci do lat 8 w cenie pakietu. Dla dzieci powyżej 8. r.ż. obowiązuje
jednorazowa dopłata 300 PLN (płatne przy zameldowaniu).
W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub dłuższego pobytu w specjalnej cenie
429 PLN za pokój dwuosobowy za dobę. W cenie pobytu nocleg ze śniadaniem.

Jak rezerwować?
Rezerwacji można dokonać bezpośrednio na stronie. W razie dodatkowych
pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu – +48 572 570 374 lub adresem email – reception@bridgesuites.pl
Rezerwacja wymaga 100% przedpłaty z możliwością bezpłatnej anulacji
do 14 dni przed przyjazdem.

