Termin: 22.06-2.09.2018
Pakiet „rodzinne wakacje” 2018
I Pobyt pięciodniowy (4 noce) – 2+1







Pobyt w pokoju standard ze śniadaniem w formie bufetu
3-dniowa obiadokolacja szefa kuchni każdego dnia pobytu
Bilet do wrocławskiego zoo dla całej rodziny (Afrykarium)
Bilet dla całej rodziny do Panoramy Racławickiej lub Hydropolis (do wyboru)
Butelka wina
Dla rodziców masaż relaksacyjny lub klasyczny (do wyboru) 30min/os








Ponadto proponujemy naszym Gościom:
Nielimitowany dostęp do Strefy Wellness (łaźnia parowa, sauna sucha, basen)
Szlafroki na życzenie
Na wszystkie masaże – 15% w trakcie trwania pobytu
Bezpłatne wi-fi
Parking wliczony w cenę
Turystyczny zestaw informacyjny

Warunki rezerwacji:
Pobyt dla 2 osób dorosłych + 1 dziecko w wieku do lat 12
Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny

Cena wyjściowa: 2899 pln
Cena po rabacie – 1999 pln

Hotel Orient Palace
ul. Kłodzka 14
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. +48 (71) 333 55 66
www.orientpalace.pl

Pakiet „rodzinne wakacje” 2018
II Pobyt pięciodniowy (4 noce) – 2+2







Pobyt w pokoju rodzinnym ze śniadaniem w formie bufetu
3-dniowa obiadokolacja szefa kuchni każdego dnia pobytu
Bilet do wrocławskiego zoo dla całej rodziny (Afrykarium)
Bilet dla całej rodziny do Panoramy Racławickiej lub Hydropolis (do wyboru)
Butelka wina
Dla rodziców masaż relaksacyjny lub klasyczny (do wyboru) 30min/os








Ponadto proponujemy naszym Gościom:
Nielimitowany dostęp do Strefy Wellness (łaźnia parowa, sauna sucha, basen)
Szlafroki na życzenie
Na wszystkie masaże – 15% w trakcie trwania pobytu
Bezpłatne wi-fi
Parking wliczony w cenę
Turystyczny zestaw informacyjny

Warunki rezerwacji:
Pobyt dla 2 osób dorosłych + 2 dzieci w wieku do lat 12
Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny

Cena wyjściowa: 3129 pln
Cena po rabacie – 2199 pln

Hotel Orient Palace
ul. Kłodzka 14
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. +48 (71) 333 55 66
www.orientpalace.pl

Pakiet „rodzinne wakacje” 2018
III Pobyt siedmiodniowy (6 nocy) – 2+1









Pobyt w pokoju standard ze śniadaniem w formie bufetu
3-dniowa obiadokolacja szefa kuchni każdego dnia pobytu
Bilet do wrocławskiego zoo dla całej rodziny (Afrykarium)
Bilet dla całej rodziny do Panoramy Racławickiej lub Hydropolis
Bilet do Kolejkowa dla całej rodziny (największa makieta kolejowa w Polsce)
Prezent niespodzianka dla całej rodziny
Butelka wina
Dla rodziców masaż relaksacyjny lub klasyczny (do wyboru) 30min/os








Ponadto proponujemy naszym Gościom:
Nielimitowany dostęp do Strefy Wellness (łaźnia parowa, sauna sucha, basen)
Szlafroki na życzenie
Na wszystkie masaże – 15% w trakcie trwania pobytu
Bezpłatne wi-fi
Parking wliczony w cenę
Turystyczny zostaw informacyjny
Warunki rezerwacji:
Pobyt dla 2 osób dorosłych + 1 dziecko w wieku do lat 12
Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny

Cena wyjściowa: 4115 pln
Cena po rabacie – 2815 zł

Hotel Orient Palace
ul. Kłodzka 14
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. +48 (71) 333 55 66
www.orientpalace.pl

Pakiet „rodzinne wakacje” 2018
IV Pobyt siedmiodniowy (6 nocy) – 2+2









Pobyt w pokoju rodzinnym ze śniadaniem w formie bufetu
3-dniowa obiadokolacja szefa kuchni każdego dnia pobytu
Bilet do wrocławskiego zoo dla całej rodziny (Afrykarium)
Bilet dla całej rodziny do Panoramy Racławickiej lub Hydropolis
Bilet do Kolejkowa dla całej rodziny (największa makieta kolejowa w Polsce)
Prezent niespodzianka dla całej rodziny
Butelka wina
Dla rodziców masaż relaksacyjny lub klasyczny (do wyboru) 30min/os








Ponadto proponujemy naszym Gościom:
Nielimitowany dostęp do Strefy Wellness (łaźnia parowa, sauna sucha, basen)
Szlafroki na życzenie
Na wszystkie masaże – 15% w trakcie trwania pobytu
Bezpłatne wi-fi
Parking wliczony w cenę
Turystyczny zestaw informacyjny
Warunki rezerwacji:
Pobyt dla 2 osób dorosłych + 2 dzieci w wieku do lat 12
Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny

Cena wyjściowa: 4475 pln
Cena po rabacie – 3195 pln

Hotel Orient Palace
ul. Kłodzka 14
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. +48 (71) 333 55 66
www.orientpalace.pl

