OFERTA LIMITOWANA! FIRST MINUTE

… ……… ...

WI WIELKANOC NAD MORZEM 2020………
….....
Pakiet obowiązuje od 10.04.2020 – 14.04.2020 r. …….… …… …… …………
BASENY – BOGATE MENU - ANIMACJE

Oferta obejmuje:
 5 dni (4 noclegi), 4 dni (3 noclegi) według wybranego rodzaju
zakwaterowania
 Wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego
(śniadania i obiadokolacje)
 WIELKA SOBOTA:
Świętowanie od rana: śniadanie w wyjątkowej oprawie
przedświątecznej
Wspólne malowanie pisanek oraz
Szykowanie koszyczków 08:00-11:00
 WIELKANOC:
Śniadanie: w wyjątkowej oprawie Świątecznej
przy akompaniamencie Muzyki na żywo
Obiadokolacja: w wyjątkowej oprawie Świątecznej
20:00-21:00 Live Cooking – Niespodzianka kulinarna
21:00-02:00 Świąteczna zabawa z DJ’em
 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY:
Bitwa Wodna na basenie od 11:00-12:00
 Koncert muzyki na żywo
 Codzienne Animacje dla dzieci i dorosłych
 Szlafrok w pokoju dla osoby dorosłej








Atrakcje dla dzieci w cenie:











Dodatkowo w obiekcie:

(dotyczy tylko pokoi hotelowych i Apartamentów)




Ręcznik Basenowy oraz hotelowy
Nielimitowany relaks na krytym kompleksie basenowym
(tor pływacki 12.5 m, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia, Jacuzzi )
Strefa Wellness (Sauna sucha, Parowa, Tężnia solankowa, Jacuzzi)
Korzystanie z Sali Fitness Cardio (Siłownia)
Outdoor Fitness Park (Siłownia zewnętrzna)
Korzystanie z Boiska Wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka,
siatkówka)
Bezpłatny dostęp do WiFi









SPECJALNY PAKIET MEDISPA* (opcje płatne dodatkowo)…
Efekt „Wow”: 140 zł / 30 min
Bankietowy zabieg na twarz, spektakularne odświeżenie skóry.
Wielkanocny LUX: 220 zł / 75 min
Peeling całego ciała + odżywczy masaż całego ciała masłem Shea.

Powitalna Niespodzianka od Imperiall
Serwowany lunch dla dzieci (od 3 do 12 lat)
Bogaty program Animacyjny w Świątecznym charakterze
Rodzinne Show Animacyjne
Nielimitowany wstęp do przestronnej Sali Zabaw
Joonglaland a w niej terrarium (legwany TRALA i LALA),
żółw Pixel oraz akwarium
Nielimitowany wstęp do Sali Zabaw Interaktywnych:
Podłoga interaktywna FUNFLOOR, X-Box Kinect na dużym
ekranie, szachy giganty, piłkarzyki
Akcesoria dziecięce do Pokoi: wanienki, podnóżki, maty
antypoślizgowe, zabezpieczenia do kontaktu, nakładki na
toaletę (na życzenie)
Akcesoria dziecięce w Restauracji: krzesełka, podgrzewacz do
butelek, mikrofalówka, zastawa dla dzieci, śliniaki
Inne*: łóżeczko dziecięce z pościelą, wózek spacerowy,
(*opcja dodatkowo płatna)

Lounge Bar z kartą Menu
MediSpa (m.in. komora tlenowa, masaże, zabiegi na ciało
oraz twarz, zabiegi rehabilitacyjne)
Sala gimnastyczna/sala taneczna
Sala Kinowa
Mini Salon gier
Billard
Miejsce na ognisko
Stół do tenisa stołowego
Wypożyczalnia rowerów, kijków Nordic Walking

Cennik : podane ceny dotycza pobytu 1 osoby
4 dni (3 noclegi)

Cennik Pokój / Apartament

5 dni (4 noclegi)

Cena regularna

CENA FIRST MINUTE

Cena regularna

CENA FIRST MINUTE

Pokój Standard (2,3 os)

1255 zł

1090 zł

1370 zł

1190 zł

Pokój Standard Plus Mały (2 os)

1370 zł

1190 zł

1485 zł

1290 zł

Pokój Standard Plus Duży (2 os)

1715 zł

1490 zł

1830 zł

1590 zł

Pokój Standard Plus Duży (3 os)

1485 zł

1290 zł

1599 zł

1390 zł

Pokój Rodzinny (4 os)

1255 zł

1090 zł

1370 zł

1190 zł

*Apartament Lux 2-pokojowy (2 os)
poza budynkiem głównym

1830 zł

1590 zł

1945 zł

1690 zł

*Apartament Lux 2-pokojowy (3 os)
poza budynkiem głównym

1541 zł

1340 zł

1655 zł

1440 zł

*Apartament Lux 2-pokojowy (4 os)
poza budynkiem głównym

1255 zł

1090 zł

1370 zł

1190 zł

GRATIS

GRATIS!

GRATIS

GRATIS!

402 zł

350 zł

402 zł

350 zł

795 zł

690 zł

795 zł

690 zł

Dziecko 0-3 lata
(bez świadczeń, śpiące na łóżku z rodzicami)

Dostawka dziecko 0-3 lata
(ponad nominalny stan zakwaterowania)

Dziecko 3–12 lat

*Promocja First Minute.
*Cena zawiera podatek VAT.
*Pokój Jednoosobowy Standard – cena z kalkulacji pokoju standard, 2.3 os. + 50% ceny.
*Kalkulacja Pokoju Rodzinnego przy pobycie minimum 4 os. pełnopłatnych.

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 - 100 zł/pierwsza doba, 20 zł/każda kolejna doba
(Apartament Lux)
Dodatkowa osoba dorosła w zakwaterowaniu ponad
stan zakwaterowania – 190 zł/doba
Dodatkowe dziecko w zakwaterowaniu ponad stan
zakwaterowania – 140 zł/doba
Wcześniejszy check-in (w miarę dostępności 7:00 –
14:00) - 50 zł

Cennik usług dodatkowych:







Lunch serwowany dla dzieci/dorosłych – 20 zł / dzień
Łóżeczko dziecięce z pościelą – 40 zł (pobyt)
Wypożyczenie szlafroka – 40 zł (pobyt)
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)
*Transfery 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).
Dziecko 0-3 lat – (maksymalnie dwoje dzieci) bez świadczeń bezpłatnie: śpiące na łóżku z rodzicami, bez pościeli oraz ręcznika,
Dziecko korzysta ze śniadania oraz obiadokolacji, bez lunchu.
Trzecie i kolejne dziecko w wieku 0-3 lat śpiące na dostawce, obowiązuje opłata stała; w cenie pobytu: łóżeczko z pościelą, ręcznik
hotelowy, śniadanie, obiadokolacja, bez lunchu.
Pobyt dzieci w wieku 0-3 lata nie jest liczony jako pobyt osoby pełnopłatnej i nie jest wliczany do ilości osób w zakwaterowaniu.
Dzieci, które ukończyły 12 lat na dzień wymeldowania obowiązuje kalkulacja wg cennika osoby dorosłej, opcjonalnie lunch
dodatkowo płatny.
Wiek Dzieci 0-12 lata liczony na podstawie daty urodzenia z dnia wymeldowania.
Ilość dostawek ograniczona.
UWAGA! Na terenie obiektu wszyscy nasi Goście są zobowiązani do noszenia opasek identyfikacyjnych na ręku przez cały pobyt.
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 apartament/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 7002 0122 0441

