Walentynki to jedno z najmłodszych świąt i – jak się okazuje – najbardziej lubianych. Bo Święto Zakochanych, które
w naszych kalendarzach pojawiło się dopiero na początku lat 90, obchodzi większość Polaków!
Z-Hotel Business & Spa jest wymarzonym miejscem, aby wyrazić jak najpiękniej swoje uczucia.
Romantyczna kolacja z wyśmienitymi afrodyzjakami, relaksacyjne zabiegi w Z-Spa to wszystko, aby spędzić
niezapomniane i relaksujące chwile we dwoje.
Pakiet walentynkowy (1 nocleg)
Oferta obowiązuje w terminach 16-17.02.2019











nocleg w przytulnym, komfortowym dwuosobowym pokoju
bogate śniadanie w formie bufetu
Romantyczna Kolacja z kieliszkiem wina przy dźwiękach nastrojowej muzyki i blasku świec*
20% rabatu na napoje alkoholowe **
Degustacja drinków ***
Wieczór taneczny
relaks w ekskluzywnej strefie Wellness: basen z masażami podwodnymi, kaskadą, jacuzzi, sauna fińska, sala
fitness bez ograniczeń w godzinach otwarcia
10% rabatu na wszystkie zabiegi w Z-Spa **
bezpłatny monitorowany parking naziemny
bezpłatny internet w pokojach i na terenie obiektu

Cena za dobę za 2 osoby: 548 zł (274zł/osoba za nocleg z kolacją i atrakcjami)
Możliwość noclegu dobę wcześniej - Pobyt w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem i możliwością korzystania ze
strefy wellness w cenie 290zł/doba














Pakiet walentynkowy (2 noclegi)
Oferta obowiązuje w terminach 15-17.02.2019
dwa noclegi w przytulnym, komfortowym dwuosobowym pokoju
dwa bogate śniadania w formie bufetu
obiadokolacja a’la carte do 75 zł/os.
Romantyczna Kolacja z kieliszkiem wina przy dźwiękach nastrojowej muzyki i blasku świec*
20% rabatu na napoje alkoholowe
Degustacja drinków***
Wieczór taneczny
Masaż 30min do wyboru: masaż pleców, masaż stóp, masaż twarzy (jeden na pobyt dla każdej
pełnopłatnej osoby)
10% rabatu na dodatkowe zabiegi w Z-Spa **
relaks w ekskluzywnej strefie Wellness: basen z masażami podwodnymi, kaskadą, jacuzzi, sauna fińska, sala
fitness bez ograniczeń w godzinach otwarcia
bezpłatny monitorowany parking naziemny
bezpłatny internet w pokojach i na terenie obiektu

Cena za pakiet za 2 osoby: 962 zł (481zł/osoba za dwa noclegi z wyżywieniem, atrakcjami i masażem)
Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
* Romantyczna Kolacja Walentynkowa serwowana w dniu 16.02.2019 – wyjątkowe menu dostępne w recepcji.
Wymagana rezerwacja stolika w restauracji
** Rabat obowiązuje na ceny katalogowe i nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi i pakietami
*** Kupon na dwa drinki na osobę dorosłą

Atrakcje bezpłatne
 pokój zabaw dla dzieci
 kącik plastyczny dla dzieci
 bezpośrednie wyjście z hotelu nad rzekę Świder
 indywidualne wycieczki po malowniczych trasach
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
 mini biblioteka hotelowa – możliwość wypożyczenia książek
 Zajęcia Aqua Aerobiku w piątek 15.02.2019 (organizowane dla grupy min. 6 osobowych)
 konsola Xbox
Dodatkowe atrakcje płatne
 wypożyczenie zestawu nordic walking: 10zł/zestaw do dwóch godzin, 25 zł/zestaw na cały dzień
 Bowling
 bilard 25 zł/godz.
REZERWACJE I INFORMACJA
Z-Hotel Business & Spa tel. 22 778 11 30 lub poprzez mail recepcja@z-hotel.com

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja pobytu w recepcji hotelu. Brak możliwości przyjazdu ze zwierzętami.
Warunki rezerwacji i anulacji
1. W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić zaliczkę do rezerwacji w wysokości
50% wartości rezerwacji w terminie do 7 dni od dnia założenia rezerwacji.
2. Pozostała kwota do zapłaty za rezerwację powinna nastąpić najpóźniej na 7 dni przed terminem przyjazdu.
3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na 7 dni przed terminem przyjazdu - możliwość bezkosztowej anulacji i zwrot zaliczki.
4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, na 6-4 dni przed terminem przyjazdu Gościowi przysługuje zwrot zapłaty do rezerwacji
w wysokości 50% wartości rezerwacji.
5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na 3 i mniej dni przed terminem przyjazdu, Gościowi nie przysługuje zwrot zapłaty
wartości rezerwacji.

Aby skorzystać z bogactwa rytuałów Z-Spa, proszę o wybranie i zarezerwowanie odpowiedniego pakietu
bezpośrednio w recepcji Z-Spa. Można to również zrobić także telefonicznie (+22 778 11 56) lub wysyłając mail
(spa@z-hotel.com). W przypadku rezygnacji z wizyty, prosimy o poinformowanie nas o tym przynajmniej 12 godzin
przed jej rozpoczęciem.
PRZYGOTOWANIE NA ZABIEGI W SPA
Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegów, w celu wybrania dogodnej godziny. Zapraszamy do Z-Spa
15 minut przed planowanym zabiegiem, by móc bez pośpiechu się do niego przygotować. W czasie oczekiwania
rozkoszuj się chwilą wytchnienia przy filiżance zielonej herbaty w pokoju relaksu.
Serdecznie zapraszamy!
Z-Hotel Business & Spa
tel.: +48 22 778 11 30
e-mail: recepcja@z-hotel.com
www.z-hotel.com

