
Oferta Boże Narodzenie 2019

• 2 noclegi w wybranym rodzaju pokoju                 
• codzienne obfite śniadania w formie bufetu 7:30 - 10:30                   
• codzienne obiadokolacje w formie bufetu 16:00 - 18:00                       
• uroczysta kolacja wigilijna w Pałacu Bankietowym ( ok 50m od hotelu ) 17:00 - 20:00  

(menu serwowane: zupa, danie główne, bufet zimny oraz gorący, napoje: woda, soki, kawa, 
herbata, wino białe i czerwone) 

• rodzinne spotkanie z Mikołajem i jego aniołkami
• rabat na zabiegi Aquatizer oraz Vacustyler 50%
• korzystanie z basenu, sauny i siłowni codziennie w godzinach 8:00 -21:00
• korzystanie z sali zabaw oraz sali gier dla dzieci codziennie w gdoz. 8:00 - 22:00
• dostęp do internetu WI-FI
• miejsce parkingowe   

Golden Tulip Magnus Bielsko Biała - Bystra
ul. Fałata 222
43-360 Bystra, Bielsko-Biała
tel: +48 798 802 040
kontakt@goldentulipmagnus.com 
goldentulipmagnus.com

GOLDEN TULIP MAGNUS BIELSKO BIAŁA - BYSTRA 
24 - 26.12.2019 ( Wtorek - Czwartek )

Pakiet 3 dni / 2 noce zawiera:
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CENA PAKIETU 3 dni / 2 noce 

 882,00 zł od osoby w pokoju 2 osobowym - standard (dodatkowa doba 248,00 zł) 
1026,00 zł od osoby w pokoju 2 osobowym - Junior Suite (dodatkowa doba 268,00 zł)
 456,00 zł od dziecka 4-18 lat w pokoju z rodzicami (dodatkowa doba 99,00 zł) 
 558,00 zł  od osoby dorosłej na dostawce do pokoju 2 os., lub pokoju Junior Suite
     (jako 3 os. w pokoju) (dodatkowa doba 176,00 zł)     
1062,00 zł  od osoby w pokoju 1 osobowym (pok. 2 os. do pojedyn. wykorzystania)
     (dodatkowa doba 410,00 zł)   
 100,00 zł  opłata za zwierzę domowe 50 zł/doba

Rezerwacji należy dokonać telefonicznie 798 801 030 
lub mailowo reservations@goldentulipmagnus.com.                       

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku 
40% wartości pakietu na podany numer konta:

MAGNUS ROYAL SP. Z O. O. SP. K.
ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko - Biała
Numer konta: 81 1600 1462 1836 4138 8000 0001

Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Dopłata do wartości zamówienia/rezerwacji wymagana 
jest najpóźniej w dniu przyjazdu do hotelu.

Rozmieszczenia Gości przy stolikach w trakcie uroczystej kolacji wigilijnej dokonuje obsługa 
hotelu – prosimy o zgłoszenie uwag przy rezerwacji. W miarę możliwości  postaramy się sprostać 
wszystkim oczekiwaniom !

PROMOCJA PRZY REZERWACJI DO 31.11 - RABAT 10% OD CENY PAKIETU


