WIELKANOC

w DoubleTree by Hilton Warsaw

Pakiet zawiera:
• 1 nocleg w komfortowym pokoju
• Śniadanie Wielkanocne w formie bufetu serwowane w Restauracji Garden
• Uroczysty Brunch Wielkanocny serwowany w Restauracji Garden
• Nielimitowany wstęp na siłownię i do studia cardio oraz do unikalnej strefy Wellness z basenem,
kompleksem saun i brodzikiem dla dzieci
• Kupon upoważniający do 10% zniżki na usługi The SPA do wykorzystania podczas pobytu
• Możliwość skorzystania z zabiegów w specjalnych cenach:
• Kawiorowy luksus 150 PLN zamiast 480 PLN
• Tox peel 99 PLN zamiast 199 PLN
• Aroma masaż 170 PLN zamiast 220 PLN
• Peeling pomarańczowy połączony z masażem olejem czekoladowym lub waniliowym
za 199 PLN zamiast 260 PLN
• Możliwość późniejszego wymeldowania do godz. 15:00
• Moc Wielkanocnych atrakcji dla dzieci. W programie m.in.
• warsztaty plastyczne: pisankowe rękodzieła, zajęcze czapki, wiosenne witraże
• zabawy ruchowe z animatorami: wyścigi zajączków i ruroskoczków, poszukiwanie
wielkanocnych pisanek
• stała strefa klockolandii, kolorowanka XXL z motywem wielkanocnego jajka, gry zespołowe

Cena już od 350

PLN

/ za osobę w pokoju dwuosobowym / za dobę
Dopłata do pokoju jednoosobowego 138,08 PLN / za dobę
• Dziecko do 12. roku życia w pokoju, korzystające z łóżka opiekunów - bezpłatnie
• Dziecko powyżej 12. roku życia za dodatkową opłatą
Opcje dodatkowe:
• Uroczysty Brunch Wielkanocny do wyboru niedziela/poniedziałek w Restauracji Garden - 159 PLN / za osobę
(Cena promocyjna przysługuje Gościom, którzy zakupili Pakiet Wielkanocny.
Cena regularna Brunchu Wielkanocnego to 199 PLN.)
• Dodatkowa doba hotelowa - pokój standardowy ze śniadaniem - 382 PLN / za pokój (w miarę dostępności
pokoi standardowych)
Warunki rezerwacji pokoi:

• 100% przedpłaty w momencie dokonywania rezerwacji – kartą kredytową lub przelewem na podstawie proformy. Możliwość płatności przelewem tylko
dla rezerwacji dokonanych do 23.03.2017. • W przypadku anulacji lub nie dojazdu depozyt nie jest zwracany. • Wymagana rezerwacja zabiegów SPA
na co najmniej 7 dni przed przyjazdem: DoubleTreeWarsaw.Spa@hilton.com lub +48 22 278 00 75. • Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Zarezerwuj!

+48 22 278 00 00

Reservations.DTWarsaw@hilton.com

www.DoubleTreeWarsaw.pl

