GÓRY
BUKOWINA TATRZAŃSKA

Hotel*** NAT

Bukowina Tatrzańska jest jedną z najwyżej położonych
miejscowości w Polsce. Zapierający dech w piersiach widok na
Tatry, wart jest pokonania trasy nawet z najdalszych zakątków
Polski. Ta miejscowość turystyczno-wypoczynkowa zapewnia
atrakcje o każdej porze roku.

Hotel w sercu Bukowiny Tatrzańskiej
ATRAKCJE W OKOLICY:

OBIEKT (80 miejsc):

� Góralski karnawał, Bukovina Opera Stars – największe
wydarzenie operowe Podhala, sierpniowe „Sabałowe Bajania”
(organizowane od 1967 r.)
� Szereg zabytkowych willi z okresu międzywojennego
wybudowanych w stylu zakopiańskim
� Liczne szlaki turystyczne o zróżnicowanym stopniu trudności,
trasy rowerowe i konne (Górski Ośrodek Jeździecki), kompleksy
basenowo-termalne(kilka w okolicy),
Kasprowy Wierch - kolej linowa

• Hotel całoroczny, pokoje 2 i 3 osobowe,
pokoje typu studio 2+1, apartament
• Restauracja z widokiem na Tatry • Kameralna strefa relaksu (sauny, jacuzzi)
• Lobby bar
• Taras widokowy
• Parking niestrzeżony, monitorowany, płatny 10 zł/ doba

WSZYSTKO TO ZAPEWNI DOSKONAŁY WYPOCZYNEK
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Hotel po generalnym remoncie, malowniczo położony w centrum
miejscowości, z tarasu którego podziwiać można wspaniałą
panoramę Tatr. Bliskie sąsiedztwo Kompleksu Basenów Termalnych
(700 m), wyciągów narciarskich i licznych szlaków turystycznych
sprawia, że to doskonałe miejsce na pobyt letni i zimowy.

Terminy

Osoba dorosła /Dziecko > 14 lat

Sezon A

7 dniowy turnus
28.04 - 05.05.2018
23.06 - 25.08.2018

BB / 1030 zł

Sezon B

7 dniowy turnus
26.05 – 23.06.2018
25.08 – 29.09.2018

BB / 890 zł

Sezon C

7 dniowy turnus
07.04-28.04.2018
05.05-26.05.2018
29.09-27.10.2017

BB / 750 zł

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588

Cena zawiera:
• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji BB).
• BB – nocleg ze śniadaniem.
• Dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym: zniżka 20% od ceny osoby dorosłej.
• Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 20%
od ceny osoby dorosłej.
• Dziecko 4-14 lat na dostawce / wspólnym spaniu w atrakcyjnej cenie:
BB 490 zł / 7 dni
• Hotel oferuje zakup biletów na Termy Bukowina ze zniżką.
• Więcej informacji – str. 4-5.

Konferencje i szkolenia - str. 16-17, Oferta dla Seniora - str. 18-19.

najlepsze ceny i terminy sprawdź na

www.nat.pl
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