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FIRST MINUTE! OFERTA SPECJALNA!!

.

AKTYWNY SENIOR 60+ 2019

.

…
Oferta obejmuje:









Dodatkowo w obiekcie:

8 dni (7 Noclegów) według wybranego rodzaju
zakwaterowania
Wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego oraz napoje
(śniadanie + obiadokolacja)
Korzystanie z basenu krytego (wydzielona strefa dla dzieci,
zjeżdżalnia, Jacuzzi)
Strefa Wellness (Sauna sucha, Łaźnia Parowa, Tężnia
solankowa, Jacuzzi)
Korzystanie z Sali Fitness Cardio ( Siłownia )
Korzystanie z Outdoor Fitness Park
Korzystanie z Boiska Wielofunkcyjnego (piłka nożna,
koszykówka, siatkówka)
Bezpłatny dostęp do WiFi











Lounge Bar z kartą Menu, dyskoteka, duży ekran TV
MediSpa ( m.in. komora tlenowa, masaże, zabiegi na twarz i
ciało, rehabilitacja )
Sala gimnastyczna/sala taneczna
Sala Kinowa
Salon gier video
Bilard
Wypożyczalnia rowerów, przyczepek oraz kijków do nordic
walking
Stół do tenisa stołowego
Miejsce na ognisko

*Specjalny Pakiet MediSpa: 130,00 pln/osoba:
 10 zabiegów fizykalnych wg. zaleceń terapeuty.
(laseroterapia, ultradźwięki ,elektroterapia,
Magnetoterapia, inhalacje, okłady borowinowe)
*opcja dodatkowa płatna.

Cennik: podane ceny dotyczą 1 osoby dorosłej za pakiet pobytowy
SEZON B
05.05.2019-22.06.2019
31.08.2019-28.09.2019

SEZON C
28.09.2019-26.10.2019
30.03.2019-19.04.2019

SEZON D
01.01.2019-11.01.2019
24.02.2019-30.03.2019
26.10.2019-01.12.2019
Cena
CENA FIRST
Regularna
MINUTE

Rodzaj zakwaterowania

Cena
Regularna

CENA FIRST
MINUTE

Cena
Regularna

CENA FIRST
MINUTE

Pokój Standard (2, 3 os)

1385 zł

1090 zł

1269 zł

990 zł

1040 zł

890 zł

Pokój Standard Plus (2, 3 os)

1499 zł

1190 zł

1385 zł

1090 zł

1155 zł

990 zł

1499 zł

1190 zł

1385 zł

890 zł

925 zł

890 zł

1269 zł

890 zł

1155 zł

790 zł

-

-

Apartament Lux (4 os)
Poza budynkiem głównym

Bungalow (4 os)

*Cena zawiera podatek VAT.
* Pokój Standard Jednoosobowy – Cena z kalkulacji Pokój Standard (2,3 os) + 50% ceny
*Pobyty w Apartamencie Lux, Bungalow dla min.2 os pełnopłatnych. Przy zakwaterowaniu 4 osób - 10 % Rabatu !
*Ceny nie obowiązują dla terminów okolicznościowych: Majówka 2019; Wielkanoc 2019.

Cennik opłat dodatkowych:





Opłata miejscowa wg. stawki UG UM 2 zł/1 os. dor. ; 1
zł/1 dziecko, emeryt, rencista
Parking Monitorowany – 10 zł/doba
Pies – 300 zł / tydzień (Apartament Lux, Bungalow)
Wcześniejszy check-in (w miarę dostępności 7:00 –
14:00) - 50 zł

Cennik usług dodatkowych:





Lunch serwowany dla dzieci/dorosłych-- 20 zł/dzień
Transfer do Kołobrzegu* - 40 zł (do 4 osób)
Transfer do Koszalina* - 120 zł (do 4 osób)
Transfer na lotnisko do Goleniowa* - 260 zł (do 4 osób)
Transfer w godzinach 7:00-20:00.
W pozostałych godzinach wycena indywidualna.

Informacje dodatkowe:






Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00 (rozpoczęcie obiadokolacją w dniu przyjazdu, zakończenie
śniadaniem w dniu wyjazdu).
Przy zameldowaniu Goście zobowiązani są do okazania dokumentu poświadczającego wiek (ukończenie 60 roku życia).
UWAGA! Aby korzystać z bezpłatnych atrakcji na terenie ośrodka wszyscy nasi Goście są zobowiązani do noszenia opasek
identyfikacyjnych na ręku. Jednocześnie informujemy, że utrata, zgubienie lub zniszczenie, a także udostępnienie paska
identyfikacyjnego innym osobom, uniemożliwi Państwu korzystanie z naszych usług w pełnym zakresie. Opłata za powtórne
otrzymanie opaski identyfikacyjnej wynosi 20 zł.
Opłata za zgubienie karty do pokoju hotelowego lub klucza do Pokoju/Apartamentu/Bungalowu wynosi 30 zł.

Imperiall Resort & MediSpa zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również programu i składowych pakietu,
oraz zastrzega sobie prawo do zmiany numeru apartamentu/bungalowu/pokoju
przydzielonego we wstępnej karcie rezerwacji.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Imperiall Resort & MediSpa.
W celu dokonania pełnej rezerwacji należy wpłacić minimum 30% zadatku w terminie 3 dni.
Pozostała należność płatna najpóźniej w dniu przyjazdu.
W przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 Imperiall Resort & MediSpa, Sianożęty ul. Północna 6, 78-111 Ustronie Morskie
Tel. +48 94 351 56 39
 rezerwacje@imperiall.pl
www.imperiall.pl
Imperiall.pl Sp. z o.o.
Nr konta 50 1020 2791 0000 0122 0441

