
Willa San Remo

Z myślą o zbliżającym się Bożym Narodzeniu, przygotowaliśmy dla Państwa pakiet świąteczny. Ze swojej strony obiecu-
jemy dołożyć wszelkich starań, aby Państwa pobyt upłynął przede wszystkim bezpiecznie oraz w atmosferze relaksu i 
świątecznej atmosfery, bez zmęczenia i trosk. Aby były to święta pachnące prawdziwą choinką, domowymi potrawami i 

bożonarodzeniowymi ciastami, z kolędami i pastorałkami w tle. Zapraszamy serdecznie!

Święta Bożego NarodzeNia 2020

willasanremo.pl

✴ ✴

W ramach pakietów oferujemy m.in.:

• Odpowiednio 3, 4 lub 5 noclegów w pokojach z łazienkami i TV (120-letnia willa oddana do użytku w marcu 2016), 
bezpłatny dostęp do Klubu (bilard, piłkarzyki, mała biblioteczka i miejsce z kanapą i fotelami).

• Odpowiednio 3, 4 lub 5 świątecznych śniadań w formie bufetu, wydawane codziennie w godzinach 8:30-10:00.
• Uroczystą Kolację Wigilijną 24.12 (wspólny początek dla wszystkich Gości o godz. 17:00).
• W drugiej części Kolacji Wigilijnej suto zastawiony bufet przekąsek, sałatek, dań gorących i zimnych, wybór ciast 

i deserów, napoje gorące i zimne; wszystko podane przy dźwiękach nastrojowych kolęd i żywej choince.
• Dla chętnych wyjście na pasterkę do Kościoła znajdującego się 50 metrów od naszej Willi.
• W zależności od długości pobytu 2 uroczyste świąteczne obiady przy świecach w 1. i 2. dzień Świąt – obfity posiłek 

składający się z zupy, dania głównego i kompotu – posiłki serwowane w godz. 15:00-16:00.
• Bezpośrednio po obiedzie w 1. dzień Świąt zapraszamy na uroczyste biesiadowanie w godz. 16:00-20:00. Do 

dyspozycji Gości przygotowany zostanie bufet słodki – desery, ciasta, kutia, pierniczki, owoce oraz bufet zimny – 
sałatki, wędliny, zakąski, sery, jaja, śledzie plus świeżo parzona kawa, herbaty, kompoty, napoje, w tle kolędy.

• W pozostałe dni pakietu Obiadokolacje wydawane w godzinach 16:00-17:00. 
• Łóżeczko dziecięce + pościel + wanienka (100 zł/cały pobyt, ilość ograniczona, konieczność rezerwacji).
• Słodkie upominki w pokojach.
• Świąteczną i rodzinną atmosferę w budynku osnutym świąteczną aurą – lampki, betlejemskie gwiazdy, choinka.
• Stoły uginające się od smakołyków, dań tradycyjnych i nowych pomysłów, a wszystko świeże i przyrządzone z wysokiej 

jakości produktów.
• Napoje bezalkoholowe serwowane do wszystkich posiłków (all inclusive).
• Dla każdej rodziny/grupy przyjaciół zostanie przygotowany oddzielny stół (w miarę możliwości logistycznych).
• W dniu przyjazdu: 24.12 wcześniejsze zameldowanie, od godziny 10:00 (bardzo prosimy uwzględnić fakt, że 

najpóźniejsza godzina zameldowania to 16:30, ze względu na Kolację Wigilijną, która zaczyna się o 17:00)

CeNy PAKieTóW BOżONArODZNiOWyCh

rodzaj pokoju
Pakiet 4-dniowy 
(3 noce): w terminie 

24-27.12.2020

Pakiet 5-dniowy 
(4 noce): wybrane dni 

między 23-28.12.2020

Pakiet 6-dniowy 
(5 nocy): w terminie 

23-28.12.2020

Pokój 2-osobowy Lux i Standard /pakiet za 2 osoby/ 1700 PLN 2150 PLN 2650 PLN
Pokój 3-osobowy /pakiet za 3 osoby/ 2350 PLN 2800 PLN 3200 PLN
Pokój rodzinny /pakiet za 3 osoby (dwoje dorosłych 
oraz dziecko do lat 12)/ 2100 PLN 2600 PLN 3050 PLN

Pokój 4-osobowy /pakiet za 4 osoby/ 2900 PLN 3800 PLN 4700 PLN
Apartament 2-osobowy /pakiet za 2 osoby/ 1900 PLN 2300 PLN 2650 PLN
Apartament 4-osobowy /pakiet za 4 osoby/ 3200 PLN 4000 PLN 4850 PLN
Studio Standard 4-osobowe /pakiet za 4 osoby/ 3200 PLN 4000 PLN 4850 PLN
Studio Lux 4-osobowe /pakiet za 4 osoby/ 3500 PLN 4600 PLN 5600 PLN

Dla rodzin/grupy znajomych powyżej 8 osób dorosłych rabat 5%. Dzieci do 18 miesięcy – pobyt gratis (bez świadczeń).
Potwierdzeniem rezerwacji z Państwa strony jest wpłata 60 % zaliczki w terminie do 5 dni od złożenia zmówienia.
Anulacja rezerwacji: do 5 listopada bezkosztowo – zwrot całej zaliczki; po 5 listopada zatrzymujemy całą zaliczkę.


