PRZEDŁUŻAMY WAKACJE, WRZESIEŃ 2020!
Nie zdążyłeś wybrać się na urlop latem? Nic nie szkodzi.
My to rozumiemy i właśnie dlatego PRZEDŁUŻAMY WAKACJE specjalnie dla Ciebie!

CENY JUŻ OD 119 ZŁ/OS./DOBA!
Oferta dostępna od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. z wyłączeniem ofert specjalnych.

CENA OBEJMUJE:
• Min. 2 noclegi w przytulnym pokoju hotelowym;
• Wyżywienie: wyśmienite śniadania oraz obiadokolacje z regionalnym akcentem w formie bufetu szwedzkiego;
• Relaks i odnowa biologiczna: nocne saunowanie, czyli godzinny relaks w saunie fińskiej
oraz godzinny seans w urokliwym jacuzzi z widokiem na jezioro Tajty (prosimy o wcześniejszą rezerwację);
• Dla aktywnych: Nordic Walking z instruktorem (po wcześniejszej rezerwacji)
oraz możliwość wypożyczenia rowerów turystycznych;
• Dostęp do Sali gier a w niej bilard, piłkarzyki, tenis stołowy;
• Nieograniczony dostęp do prywatnej, piaszczystej plaży;
• Zniżki: 20% na masaże i zabiegi w naszym Hotelowym SPA, 20% na korzystanie z Parku Linowego w Hotelu Tajty,
20% w wypożyczalni sprzętu wodnego w naszym Porcie, 20% na wstęp do Parku Wodnego w Wilkasach,
• Monitorowany parking;
• Wi-Fi.

DLA NAJMŁODSZYCH GOŚCI:
• Na powitanie książeczka dla każdego małego Supergościa;
• Animacje pod opieką profesjonalnego Animatora, również na świeżym powietrzu;
• Darmowy bilet na przejście trasą zieloną w Parku Linowym Tajty;
• Do dyspozycji dla naszych maluchów Sala zabaw, a w niej dmuchany zamek,
suchy basen z piłeczkami, kącik artystyczny;
• Zewnętrzny plac zabaw z trampoliną;
• Hotelowa biblioteczka;
• Gry planszowe.

Realizujemy bnoeny
turystycz

CENA ZA POKÓJ/DOBA HB

WRZESIEŃ

Pokój 1 osobowy

219 ZŁ

z możliwością dostawki

Pokój 2 os. Economy

239 ZŁ

pokój bez balkonu

Pokój 2 os. Standard

259 ZŁ

pokój z balkonem

Pokój 2 os. Standard+

269 ZŁ

z możliwością dostawki, pokój z balkonem

Pokój 2 os. Lux

289 ZŁ

pokój z balkonem

Pokój 2 os. Lux+

299 ZŁ

z możliwością dostawki, pokój z balkonem

Pokój 4 os. Superior*

516 ZŁ

z możliwością dostawki, pokój z balkonem

Pokój 4 os. Rodzinny*
z możliwością dostawki, pokój z balkonem

436 ZŁ

Dostawka dla osoby dorosłej

150 ZŁ

Dostawka

75 ZŁ

Dzieci w wieku 7-12 lat w pokoju rodziców

Dzieci do 6 lat

BEZPŁATNIE

w pokoju rodziców bez dostawki

CENA ZA DOMEK (bez wyżywienia)

WRZESIEŃ

Domek letniskowy, 4 os. mały

250 ZŁ

bez możliwości dostawki

Domek letniskowy, 4 os. duży

350 ZŁ

z możliwością dostawki

Nowoczesny dom Premium, 4 os.

649 ZŁ

z możliwością dostawki

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH:
Mały bukiet kwiatów: 100 zł
Duży bukiet kwiatów: 120 zł
Butelka Prosecco: 100 zł
Lodówka: 10 zł/doba
Parking (2 pierwsze godz. gratis): 12 zł/samochód osobowy/doba

Realizujemy bnoeny
turystycz
* Cena przy zakwaterowaniu 4 osób

Podane ceny stanowią wartość brutto i dotyczą pobytu na dobę hotelową (16:00-12:00).
Należy do nich doliczyć opłatę klimatyczną 2 zł/os./doba

Ceny mogą ulec zmianie i są uzależnione od aktualnej
oferty specjalnej, obowiazującej w danym okresie.

ul. Przemysłowa 17, Wilkasy, 11-500 Giżycko
54°1'23"N / 21°43'49"E
Doba hotelowa zaczyna się o 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o 12:00 w dniu wyjazdu.
INFORMACJE I REZERWACJE: +48 87 428 01 94, +48 503 137 875, recepcja@hoteltajty.pl
Sprawdź naszą szczegółową ofertę na www.hoteltajty.pl

