POLOPEN 2009 bydgoszcz

Pobyt Hotelowy
Autor: Michał Dolny
05.09.2009.
Zmieniony 06.09.2009.

1.
Noclegi dla 150 osób w terminie 07-11.11.09r (cztery doby) z możliwością zmniejszenia lub
zwiększenia liczby rezerwowanych miejsc. Oferowana cena 1 noclegu ze śniadaniem brutto od osoby:
65zł &ndash; przy pobytach na 4 doby=260zł 75zł &ndash; przy pobytach na 3 doby 85zł &ndash; przy
pobytach na 2 doby 95zł - przy pobytach na 1 dobę Ponadto w przypadku życzenia uczestnika wyboru
pokoju o wyższym typie oferujemy promocyjne ceny na pokoje 1-osobowe typu Standard i Standard Plus
oraz 2-osobowe typu Standard Plus: Pokój 1-osobowy Standard &ndash; 125zł/1doba Pokój 1-osobowy
Standard Plus &ndash; 155zł/1doba Pokój 2-osobowy typu Standard Plus &ndash; 240zł/1doba
Śniadanie serwowane jest w formie bufetu. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.14.00, a kończy o
godz. 12.00.
2. Obiadokolacja (dwudaniowa) dn. 07, 08, 09 i 10.11.2009r. w cenie 25zł brutto za
jedną obiadokolację od osoby.
Sala Brda &ndash; od godz. 12.00 dn. 07.11.2009r. do godz.
14.00 dn. 11.11.2009r.
Wymienione wyżej sala zostanie udostępniona nieodpłatnie. Przy Sali
zostanie udostępnione pomieszczenie dla sprzętu Sędziowskiego.
4. . Dodatkowe korzystanie z
hotelowej gastronomii &ndash; oprócz śniadań i obiadokolacji,
które uczestnicy Zlotu wykupują w
pakiecie, mogą oni korzystać z usług hotelowej gastronomii
zgodnie z cenami z karty menu
pomniejszonymi o 10% upustu.
Na napoje alkoholowe
zostanie
udzielony upust w wysokości 20%.
Uprzejmie prosimy o przekazanie najpóźniej na 3 dni
przed imprezą recepcji hotelu Brda imiennej listy osób &ndash; uczestników Zlotu uprawnionych do
korzystania z cen zawartych w tej ofercie. Goście będą regulowali należność za pobyt z wyżywieniem
indywidualnie podczas meldowania . Obiadokolacja będzie wydawana na podstawie przygotowanych
przez hotel bonów, które każdy gość otrzyma w recepcji przy meldowaniu. Wydanie obiadokolacji
możliwe będzie wyłącznie po okazaniu bonu. Łączna wartość pakietu: 4 noclegi ze śniadaniem i
obiadokolacją wynosi 360zł brutto. Obiadokolacja w dniu przyjazdu według ustalonej stawki może być
zakupiona najpóźniej na dwie godziny przed ustaloną godziną serwowania posiłku. Po tym czasie goście
mogą korzystać z posiłków zgodnie z kartą menu z zastosowaniem ustalonego rabatu.
Zapraszam do korzystania z usług hotelu Brda i proszę o złożenie rezerwacji.
Z poważaniem
Jolanta Orłowska
Kier. działu marketingu i sprzedaży
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