WEEKEND KARNAWAŁOWY

POLSKIE WESELE 2019

Oferta obowiązuje: 01.03. – 03.03.2019 r.

Poczuj klimat Weselnej Biesiady z zachowaniem tradycji polskiego wesela.
Obowiązuje weselny dress code.

Oferta zawiera:




Dodatkowo w obiekcie:

3 dni (2 noclegi) według wybranego rodzaju zakwaterowania
Wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego oraz napoje
( 2x śniadanie + 2x obiadokolacja)
Bal Karnawałowy – Polskie Wesele 2019*:
02.03.2019 r. od 20:00-04:00 w Lounge Bar
Muzyka: Radiowa Agencja Muzyczna MSDJ
*Bal tylko dla osób powyżej 18 lat.

W programie m.in.:
Powitanie Chlebem i Solą
Oczepiny
Tort Weselny
Konkursy
Zdjęcia na ściance














Lounge Bar z kartą Menu, duży ekran TV, dyskoteka.
MediSpa (m.in. komora tlenowa, masaże, zabiegi na ciało
oraz twarz, zabiegi rehabilitacyjne)
Sala gimnastyczna/sala taneczna
Sala Kinowa
Salon gier
Bilard
Stół do tenisa stołowego
Miejsce na ognisko

Poprawiny 03.03.2019 r.:
 śniadanie 8:00-11:00 + Żurek
Nielimitowany Relaks na krytym kompleksie basenowym
(tor pływacki 12.5 m, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia, Jacuzzi)
Strefa Wellness (Sauna sucha, Łaźnia Parowa, Tężnia solankowa,
Jacuzzi)







Szlafrok (dla osoby dorosłej)
Ręcznik basenowy
Korzystanie z Sali Fitness Cardio (Siłownia)
Przedłużone śniadanie do godz. 11:00
Przedłużona doba hotelowa do godz. 12:00

Cennik: podane ceny dotyczą 1 osoby dorosłej:
POBYT Z BALEM KARNAWAŁOWYM
3 dni (2 noclegi)
Cennik/Rodzaj zakwaterowania
01.03.2019 – 03.03.2019 r.
(Os. Dorosła)
Pokój Standard (2, 3 os)
610 zł
Pokój Standard Plus (2, 3 os)

650 zł

Rodzinny (4 os)

610 zł

Apartament Lux (do 2-4 osób)*
poza budynkiem głównym

*Cena zawiera podatek VAT.
*Pokój Jednoosobowy – cena z kalkulacji Pokój Standard 2,3 osobowy + 50% ceny
*pobyt w Apartamencie Lux dla min. 2 osób dorosłych pełnopłatnych.

610 zł

MENU BALU 2019:
PRZYSTAWKA: Torcik Capresse
DANIA GORĄCE (serwowane w formie bufetu szwedzkiego)
I podanie 20:00-24:00

Domowy rosół z makaronem

De volaille z serem i pieczarkami

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym

Ryba w cieście piwnym

Purée ziemniaczane z boczkiem

Grillowane warzywa

Kapusta zasmażana

II podanie 24:00-04:00

Tradycyjny kotlet schabowy

Bigos po staropolsku z białą kiełbasą

Golonka w sosie chrzanowym

Barszcz czerwony z pasztecikiem

Purée ziemniaczane z boczkiem

Grillowane warzywa

BUFET PRZEKĄSEK ZIMNYCH (w formie bufetu szwedzkiego):

Schab ze śliwką w galarecie

Mięsa pieczyste

Galaretki drobiowe

Sałatka grecka

Sałatka jarzynowa

Tatar z łososia

Jajka faszerowane

Szparagi w szynce

Tortille smakowe

Bruschetty smakowe

Śledź (2 rodzaje)

Smalec i kiszone ogórki

DODATKOWO:

ciasta własnego wypieku, owoce

tort weselny

kawa, herbata, woda, soki owocowe

0,5 l wódki Sobieski lub 0,7 l wino półwytrawne na 2 osoby

Niespodzianka Kulinarna 23:00
Pieczony Prosiak

WESELNY Pakiet Spa*:
Królewski masaż Peelingujący Yonelle(50 min) 150 zł
Ekspress Lift – bankietowy zabieg na twarz (50 min) 150 zł
*opcja dodatkowo płatna.

Cennik opłat dodatkowych:
 Opłata miejscowa wg. stawki UG UM 2 zł/1 os. dorosła; 1 zł/1 dziecko, emeryt, rencista
 Parking Monitorowany – 10 zł/doba
 Pies - 100 zł/pierwsza doba, 20 zł/każda kolejna doba (Apartament Lux)
 Wcześniejszy check-in (w miarę dostępności 7:00 – 14:00) - 50 zł
Informacje dodatkowe:



Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 12:00 (rozpoczęcie obiadokolacją w dniu przyjazdu,
zakończenie śniadaniem w dniu wyjazdu).
Przy zameldowaniu Goście zobowiązani są do okazania dokumentu poświadczającego wiek dziecka.
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.
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

