Oferty specjalne

Poznańska branża turystyczna wraca do gry. Dzięki spełnieniu wszystkich wymogów sanitarnych
będzie to gra bezpieczna dla Waszego zdrowia. A specjalne oferty sprawią, że Wasze portfele także
nie będą zagrożone. Sprawdźcie!

Sheraton Poznan Hotel *****
Tu zapłacisz Polskim Bonem Turystycznym.
ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań
tel. 61 655 20 00
e-mail: reservation.poznan@sheraton.com
www.sheratonpoznan.pl

Pakiet weekendowy
280 PLN za noc w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem i późnym check outem.

Dodatkowe opcje:
- Trzydaniowa kolacja w hotelowej restauracji Rynek za 65 PLN od osoby;
- Powiększenie pokoju do typu Family Room za 40 PLN za noc (rozkładana sofa dla dodatkowej osoby
lub dwójki dzieci do 12 lat).

Oferta ważna do 30.12.2020 WIĘCEJ

IBB Andersia Hotel ****
Tu zapłacisz Polskim Bonem Turystycznym.
Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
tel. 61 667 8000
e-mail: andersia@andersiahotel.pl
www.andersiahotel.pl

1. 3x 333 - Idealna oferta na długi weekend
Cena: 333 PLN / noc - na 3 noce dla 4 osób
W tym:
●
●
●

pokój Superior dla 4 os. (rodzice + 2 dzieci max. do 12 lat)
śniadanie
parking gratis

Oferta ważna do 31.08.2020
Rezerwacja i szczegóły

2. Weekend w Poznaniu OPCJA I: 2 DNI (1 NOC)
Cena: 499 zł. Dopłata za dziecko (3-12 lat): 100 zł
1 nocleg dla 2 osób w pokoju Superior ze śniadaniem
W tym:
●
●
●
●
●
●

wstęp do strefy Harmonia Wellness Club & Pool
Poczęstunek Szefa Kuchni (2-daniowe set menu)
Prosecco w pokoju
1-dniowa karta miejska - rabaty do muzeów i restauracji + transport miejski
parking w specjanej cenie 49 zł / dzień
wymeldowanie do g. 15:00

PAKIET OBOWIĄZUJE W WEEKENDY.

Rezerwacja i szczegóły
Pobierz ofertę w PDF

3. Weekend w Poznaniu OPCJA II: 3 DNI (2 NOCE)
Cena: 929 zł. Dopłata za dziecko (3-12 lat): 200 zł
2 noclegi dla 2 osób w pokoju Superior ze śniadaniem
W tym:
●
●
●
●
●
●

wstęp do strefy Harmonia Wellness Club & Pool
2 x Poczęstunek Szefa Kuchni (2-daniowe set menu)
Prosecco w pokoju
2-dniowa karta miejska - rabaty do muzeów i restauracji + transport miejski
parking w specjalnej cenie 49 zł / dzień
wymeldowanie do g. 15:00

PAKIET OBOWIĄZUJE W WEEKENDY.
Rezerwacja i szczegóły
Pobierz ofertę w PDF

Novotel Poznań Centrum ****
Tu zapłacisz Polskim Bonem Turystycznym.
pl. Andersa 1, 61-898 Poznań
telefon: +48 61 858 7000
e-mail: H3376@accor.com
all.accor.com/hotel/3376

Pobyt weekendowy na jedną dobę 220,00 pln brutto dla dwóch osób:
●

Nocleg w pokoju Novotel Standard

●
●
●
●
●
●
●
●

Wstawka powitalna w pokoju
Welcome drink w Wise Cafe
Śniadanie w postaci bogatego bufetu lub z serwisem do pokoju dla dwóch osób
Dostęp do strefy fitness
Wi-fi
20% rabatu w Wise Cafe
Możliwość podwyższenia standardu do Superior za dopłatą 50,00 pln/ dobę
DZIECI DO LAT 16 ZE SNIADANIEM BEZPŁATNIE

Oferta obejmuje pobyty od piątku do poniedziałku do 27.12.2020 r.
Rezerwacja i informacje: tel. +48 61 8587000; e-mail: H3376-RE@accor.com

Ibis Poznań Centrum ***
Tu zapłacisz Polskim Bonem Turystycznym.
pl. Andersa 1, 61-898 Poznań
telefon: +48 61 858 7000
e-mail: ha9u9@accor.com
all.accor.com/hotel/A9U9

Pobyt weekendowy na jedną dobę 190,00 pln brutto dla dwóch osób:
●
●
●
●
●
●

Nocleg w pokoju ibis
Wstawka powitalna w pokoju
Welcome drink w Wise Cafe
Śniadanie w postaci bogatego bufetu dla dwóch osób
Wi-fi
20% rabatu w Wise Cafe

Oferta obejmuje pobyty od piątku do poniedziałku do 27.12.2020 r.
Rezerwacja i informacje: tel. +48 61 8587000; e-mail: H3376-RE@accor.com

Hotel DeSilva Premium ****
ul. Piekary 5, 61-823 Poznań
tel. 61 65 88 000
e-mail: poznan@desilva.pl
www.desilva.pl

PROGRAM TOUR DeSilva - #wakacjewPolsce (UWAGA! Program rozpoczyna się 22.06.2020
i trwa do 30.09.2020)
Cena: 1399 PLN za 3 noclegi dla 2 osób dorosłych *

Najbardziej przyjazne hotele grupy DeSilva zapraszają do wspólnej zabawy. Kupując dowolny pakiet
wakacyjny "TOUR DESILVA” otrzymujesz kartę podróży, na której zbierasz pieczątki. Do wyboru jest
14 rodzinnych pakietów pobytów w całym kraju. Wystarczy, że uzbierasz 2 pieczątki, a otrzymasz
VOUCHER PODARUNKOWY.

W czasie pobytu w Poznaniu otrzymujesz:
●
●
●

3 noclegi w hotelu DeSilva Premium Poznań ze zwiedzaniem miasta
śniadania i kolacje
codzienna wycieczka po mieście z przewodnikiem

Zakup pakietów w ramach Programu jest możliwy poprzez:
●
●

bezpośrednią rezerwacje na stronie www.desilva.pl;
telefonicznie: 61 65 88 000 lub mailowo: poznan@desilva.pl

Oferta ważna do 30.09.2020

REGULAMIN PROGRAMU
Broszura informacyjna

*za dzieci kwota doliczana jest według cennika wybranych opcji dodatkowych

Ilonn Hotel ****
ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań
tel.: 61 668 75 75
email: rezerwacja@ilonnhotel.pl
www.ilonnhotel.pl

Specjalna oferta letnia! Im dłużej z nami zostaniesz, tym większy rabat uzyskasz, do 45%!

Oferta zawiera:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

nocleg w komfortowych pokojach
śniadanie w restauracji
specjalna oferta do Term Tarnowskich
nieograniczony dostęp do WiFi
bezpłatny dostęp do siłowni
parking przed hotelem
voucher na bezpłatny napój w hotelowym barze
wczesny check-in (możliwy już od godziny 12:00)
późny check-out (możliwy do godziny 14:00)
darmowy nocleg dla dziecka 0-6 lat (dostępne łóżeczka turystyczne)

●

gwarancja bezpiecznego pobytu – stosujemy wszystkie zalecenia GIS oraz WHO

Oferta ważna do 31.08.2020
Rezerwacje i informacje: email: rezerwacja@ilonnhotel.pl, tel. +48 61 668 75 75 lub strona
internetowa

Hotel Kolegiacki ****
Tu zapłacisz Polskim Bonem Turystycznym.
Plac Kolegiacki 5, 61-841 Poznań
tel.: 61 855 05 05, 601 705 157
e-mail: recepcja@hotelkolegiacki.pl
www.hotelkolegiacki.pl

PAKIET WAKACYJNY - SUMMER DEAL*
Doskonała lokalizacja w samym sercu Poznania!
359,00 zł za dobę ze śniadaniem (minimum 2 doby)

W tym:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

pobyt w stylowym, przestronnym i komfortowym pokoju DeLux
śniadanie w oszklonym patio restauracji „Patio Prowansja”
powitalny kieliszek prosecco w restauracji na dachu hotelu z widokiem na ratusz
darmową kawę lub herbatę w hotelowym barze codziennie w godzinach 14:00-17:00
woda mineralna dla każdego Gościa
wczesny check-in (możliwy już od godziny 12:00)
późny check-out (możliwy do godziny 14:00)
darmowy dostęp do wi-fi
10% rabatu na całą gastronomię w hotelowej restauracji „Patio Prowansja”

DODATKOWE OPCJE:
- dostawka dla dziecka 70,00 zł za dobę
- możliwość zamówienia śniadania do pokoju - bezpłatnie
- strzeżony, podziemny parking naprzeciwko hotelu w cenie 40,00 zł za dobę
GWARANCJA BEZPIECZNEGO POBYTU W DEZYNFEKOWANYCH POMIESZCZENIACH!!!

* cena pakietu obowiązuje przy zarezerwowaniu pobytu na minimum 2 doby
* pakiet obowiązuje zarówno w weekend jak i w tygodniu

Oferta SUMMER DEAL ważna do 31.08.2020 POBIERZ OFERTĘ W PDF
Rezerwacji można dokonać zarówno telefonicznie jak i mailowo: 61 855 05 05,
recepcja@hotelkolegiacki.pl

Mercure Poznań Centrum ****
Tu zapłacisz Polskim Bonem Turystycznym.
ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań
tel. 61 855 80 00
email: H3393-RE@ACCOR.COM
www.mercure.accor.com

Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem i obiadokolacją (dwa dania + napój) dla 2 osób w cenie 299 zł/
doba
W tym:
●
●
●

Śniadanie dla dziecka do 6 lat- gratis, powyżej 6 lat- 50% zniżki, obiad dla dziecka: dopłata 25 zł
Wczesne zameldowanie (od godz. 10:00) oraz późne wymeldowanie (do godz. 16:00)
Parking 29 zł/doba

Rezerwacja poprzez e-mail: H3393-RE@ACCOR.COM

Oferta ważna do 31.08.2020 POBIERZ OFERTĘ W PDF

Hotel Moderno ****
ul. Kolejowa 29, 60-718 Poznań
tel. 61 664 66 66
email: rezerwacja@hotelmoderno.pl
www.hotelmoderno.pl

Pokój BUSINESS w promocyjnej cenie!

Przy rezerwacji na 2 doby cena= 209 pln/ doba za pokój 2-osobowy ze śniadaniami
Przy rezerwacji na 3 doby cena= 189 pln/ doba za pokój 2-osobowy ze śniadaniami

DODAJ DO PAKIETU:
●
●

serwowaną TRZYDANIOWĄ KOLACJĘ w cenie 65 PLN/OS
PARKING - gratis

Informacje dodatkowe:
dotyczy rezerwacji w weekendy w 2020r. (piątek / sobota, sobota / niedziela, niedziela / poniedziałek)
promocje i rabaty nie łączą się / nie dotyczy terminów targowych
oferta ważna w terminach do 31.08.2020r.
ilość pokoi w ofercie ograniczona
dzieci do lat 6 w pokoju rodziców GRATIS
dzieci w wieku 6-12 lat RABAT 50% w pokoju z rodzicami
zachęcamy do skorzystania z informacji turystycznych na www.poznan.travel

Rezerwacja poprzez kontakt telefoniczny 61 664 66 66 lub mailowy rezerwacja@hotelmoderno.pl

Hotel NH POZNAŃ ****
ul. Święty Marcin 67, 61-806 Poznań
tel. 61 624 88 00
e-mail: nhpoznan@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

Oferta letnia – Summer Promo 7 dni w tygodniu
Zwiedzaj i wypoczywaj w Poznaniu

W tym:
●
●
●
●
●
●

śniadanie w cenie;
25 % rabatu od ceny dnia;
pobyt twojego dziecka gratis;
późne wymeldowanie;
bezpłatna anulacja do 48 h przed przyjazdem;
15% rabatu na wszystkie masaże w naszym SPA.

Rezerwacja możliwa przez www.nh-hotels.com lub mailowo nhpoznan@nh-hotels.com
Oferta ważna do 31.08.2020 oraz zależy od dostępności pokoi WIĘCEJ

Novotel Poznań Centrum ****
plac Andersa 1, 61-898 Poznań

tel. 61 858 70 00
e-mail: H3376@accor.com
www.all.accor.com

Pobyt weekendowy na jedną dobę 220,00 pln brutto dla dwóch osób

W tym:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nocleg w pokoju Novotel Standard
Wstawka powitalna w pokoju
Welcome drink w Wise Cafe
Śniadanie w postaci bogatego bufetu lub z serwisem do pokoju dla dwóch osób
Dostęp do strefy fitness
Wi-fi
20% rabatu w Wise Cafe
Możliwość podwyższenia standardu do Superior za dopłatą 50,00 pln/ dobę
DZIECI DO LAT 16 ZE SNIADANIEM BEZPŁATNIE

oraz Ibis Poznań Centrum ***

plac Andersa 1, 61-898 Poznań
tel. 61 858 70 00
email: ha9u9@accor.com
www.all.accor.com

Pobyt weekendowy na jedną dobę 190,00 pln brutto dla dwóch osób

W tym:
●
●
●
●
●
●

Nocleg w pokoju ibis
Wstawka powitalna w pokoju
Welcome drink w Wise Cafe
Śniadanie w postaci bogatego bufetu dla dwóch osób
Wi-fi
20% rabatu w Wise Cafe

Oferta obejmuje pobyty od piątku do poniedziałku do 27.12.2020 r.
Rezerwacja i informacje: tel. 61 8587000; email. H3376-RE@accor.com

Park Inn ****
Szyperska 22, 61-754 Poznań
tel. 61 672 46 00
e-mail: reservations.poznan@parkinn.com
www.radissonhotels.com/pl-pl/hotele/park-inn-poznan

299,00 PLN - Pobyt na 1 noc dla 2 osób, Double Room (dni powszednie oraz weekendy, bez
ograniczeń)
W tym:
●
●
●
●

możliwość powiększenia oferty do pokoju z balkonem
śniadanie dla dwóch osób w restauracji Live-Inn
wczesny meldunek w dzień przyjazdu 8:00 (zamiast 15:00)
późne wymeldowanie (w dzień wyjazdu) o 18:00 (zamiast o 12:00)

569,00 PLN - Pobyt na 2 noce dla 2 osób, Double Room (dni powszednie oraz weekendy, bez
ograniczeń)
W tym:
●
●
●
●

możliwość powiększenia oferty do pokoju z balkonem
śniadanie dla dwóch osób w restauracji Live-Inn
wczesny meldunek w dzień przyjazdu 8:00 (zamiast 15:00)
późne wymeldowanie (w dzień wyjazdu) o 18:00 (zamiast o 12:00)

OFERTA ZALEŻY OD DOSTĘPNOŚCI POKOI
Z wczesnym meldunek i późnym wymeldowaniem zyskujesz niemal cały dodatkowy dzień w Poznaniu,
by korzystać z jego atrakcji!

Rezerwacja tylko poprzez e-mail: reservations.poznan@parkinn.com

Hotel Vivaldi Poznań ****
Tu zapłacisz Polskim Bonem Turystycznym.
ul. Winogrady 9, 61-663 Poznań
tel.: 61 858 81 00
e-mail: poznan@vivaldi.pl
www.vivaldi.pl

Pokój dwuosobowy - 269,00 PLN/doba
W tym:
●
●
●
●

śniadanie dla dwóch osób
bezpłatny parking
darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu
możliwość bezpłatnego korzystania ze strefy Vivaldi SPA

Rezerwacje można zakładać poprzez bezpośredni kontakt z hotelem (e-mail lub telefon) na hasło
„Poznań wraca do gry” lub przez system rezerwacyjny
Oferta ważna na rezerwacje do 31.08.2020.

Hotel Altus Poznań ***
ul. Święty Marcin 40, 61-807 Poznań
tel.: 61 640 86 00
email: info@hotelaltus.pl
www.hotelaltus.pl

Oferta 2+1 gratis
Zostań z nami przez minimum 3 noce a 1 dobę otrzymasz gratis!

W tym
●
●

●

nocleg w bezpiecznym pokoju o wybranym standardzie
możliwość korzystania z sali fitness przez całą dobę (w miarę zaleceń zgodnych z rozporządzeniami
rządowymi)
nieograniczony dostęp do sieci Wi-Fi

Tymczasowo śniadanie hotelowe ma formę serwowaną.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wszystkie pomieszczenia w hotelu są codziennie dezynfekowane
za pomocą elektrostatycznych rozpylaczy i ozonowane. Części wspólne w nocy, a pokoje po każdym
wyjeździe Gości. Każda ze stosowanych przez nas metod eliminuje 100% wirusów.
Pracownicy stosują niezbędne zabezpieczenia.
Działamy zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i posiadamy stosowne certyfikaty.
Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie www.dobryhotel.com.

Rezerwacja, szczegóły i dodatkowe oferty

Best Western Hotel Edison ***
Best Western Hotel Edison
Baranowo ul. Wypoczynkowa 60, 62-081 Przeźmierowo
tel.: 61 8142751
e-mail: recepcja@hoteledison.com.pl
www.hoteledison.com.pl

Oferty specjalne dostępne w naszym hotelu:
●
●
●

Pakiet dla dwojga
Spotkanie z przyjaciółmi przy ognisku
Przyjęcia rodzinne

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą: www.hoteledison.com.pl/oferty-specjalne1
Rezerwacje:
e-mail: recepcja@hoteledison.co.pl
tel.: 61 8142751

Hotel HP Park ***
Tu zapłacisz Polskim Bonem Turystycznym.
Baraniaka 77, 61-131 Poznań
tel. 61 874 11 00
email: hppoznan@hotelepark.pl
www.poznan.hotelepark.pl

1. Pobyt wakacyjny (2-dobowy)
Cena: od 519 PLN/ za pobyt 2 dobowy dla 2 osób ze śniadaniami

Pobyt Wakacyjny w Hotelu HP Park to oferta promocyjna na wakacje skierowana dla Gości
preferujących krótkie, wakacyjne, rodzinne pobyty (zwiedzanie i wypoczynek).
Pobyt w bezpiecznym, kameralnym Hotelu HP Park położonym nad brzegiem jeziora Malta, w
otoczeniu zieleni, z łatwym dojazdem do ścisłego centrum (tylko 2,5 km na poznańską Starówkę).
Malownicza, spokojna i zielona okolica hotelu jest pełna atrakcji.
To rekreacyjne tereny miasta Poznania. Tu bezpiecznie wypoczniesz i zrelaksujesz się. Wybierając
pobyt w naszym hotelu (będąc w Poznaniu) poczujesz się jak na wakacjach.
W sąsiedztwie obiektu znajdują się między innymi jeden z największych aquaparków w Polsce Termy maltańskie, ZOO, Rodzinny Park rozrywki Malta Ski - z kolejką górską, stokiem narciarskim i
mini golfem, multimedialne place zabaw, strzeżone kąpielisko, parki linowe, ścieżki rowerowe i wiele
więcej.

W tym:
●
●
●

●
●
●
●

2 noclegi w pokoju 2 - osobowym (do wyboru wariant z łóżkiem małżeńskiem lub 2 osobnymi)
Powitalny voucher na pizzę z oferty Restauracji Panorama (dotyczy pizzy Margherita)
kupony rabatowe na bilety wstępu do Term Maltańskich: (aquapark i baseny sportowe, sauny,
grota śnieżna, tężnie)
bezpłatne korzystanie z rowerów i kijków nordic walking
śniadania w Restauracji Panorama z widokiem na jezioro Malta
bezpłatny internet i parking
możliwy późny check-out
oraz rabat na usługi gastronomiczne w Hotelu HP Park - 10%

Oferta ważna do 31 sierpnia 2020 WIĘCEJ

2. Wakacje na Malcie w Poznaniu
Cena: od 1230 PLN/ za pobyt 7 dobowy dla 2 osób ze śniadaniami

Zarezerwuj tygodniowy pobyt na 7 nocy - zapłać jak za 5! Oferta limitowana w cenie promocyjnej
skierowana dla Gości preferujących wakacyjne pobyty w stylu (zwiedzanie i wypoczynek).

Jeżeli chcesz poczuć klimat cudownych, udanych wakacji w bezpiecznym, spokojnym miejscu, z dala
od tłumów, a mieć w bliskim zasięgu atrakcje dużego miasta, wybierz wakacje na Malcie w Poznaniu.
Spokojna, malownicza i zielona okolica kameralnego i bezpiecznego Hotelu HP Park jest pełna
atrakcji. To rekreacyjne tereny miasta Poznania. W bezpośredniej okolicy znajdują się: plaża nad
jeziorem Malta, ścieżki rowerowe, multimedialne place zabaw, Termy maltańskie - jeden z
największych aquaparków w Polsce, olbrzymie ZOO umiejscowione w lasach maltańskich, parki
linowe, mini golf i wiele więcej.
15 minut jazdy od hotelu możecie też zwiedzić wspaniały Zamek w Kórniku z arboretum czy
zobaczyć Pałac w Rogalinie i słynne dęby rogalińskie.
Wybierając na wakacyjny pobyt poznańską Maltę macie gwarancję wspaniałego wypoczynku i
cudownych, udanych wakacji w jednym z najbardziej zielonych i gościnnych miast w Polsce.

W tym:
●
●
●
●
●
●

7 noclegów w pokoju 2 - osobowym (do wyboru wariant z łóżkiem małżeńskiem lub 2 osobnymi)
bezpłatne korzystanie z rowerów i kijków nordic walking
śniadania w Restauracji Panorama z widokiem na jezioro Malta
bezpłatny internet
bezpłatny parking
możliwy późny check-out
oraz rabat na usługi gastronomiczne w Hotelu HP Park - 10%

Oferta ważna do 30 września 2020 WIĘCEJ

Hotel Moxy Poznań Airport
Tu zapłacisz Polskim Bonem Turystycznym.
ul. Bukowska 303, Poznań
tel. 61 672 90 00
email: pozox@moxypoznan.pl

OFERTA SPECJALNA SUMMER SALE

Moxy Poznań Airport to hotel o butikowym charakterze i niezwykle pozytywnym nastawieniu do
gości. Razem z kluczem do pokoju otrzymasz powitalnego drinka od barmana, z którym łatwo się
zaprzyjaźnić. Nasze przestronne i wygodne powierzchnie ogólnodostępne czekają na gości
kochających przygody i dobrą zabawę. Jedz, pij, śpij i baw się w #atthemoxy!

OFERUJEMY
●
●
●
●

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 145 PLN /doba
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 185 PLN / doba
Pakiet rodzinny 2+2: 355 PLN / doba (w pakiet wliczone są dwa pokoje dwuosobowe)
Parking monitorowany: 30 PLN / doba
Podane ceny zawierają podatek VAT.

DODATKOWE KORZYŚCI
●
●
●

10% rabatu na jedzenie oraz napoje w Moxy Bar.
Lokalizacja na terenie Portu Lotniczego Poznań Ławica
Program lojalnościowy Marriott Bonvoy

GWARANTUJEMY
●
●
●
●
●
●
●

Pobyt w komfortowych pokojach
Moxy Sleepers
Bezpieczny pobyt w dezynfekowanych pomieszczeniach
Śniadanie w formie bufetu
Powitalny drink dla każdego Gościa
Bezpłatne, szybkie Wi-Fi
Całodobowy dostęp do sali fitness

Oferta cenowa ważna w terminie: 15.05 - 31.08.2020.

ZAREZERWUJ!
tel. 61 672 90 00
email: pozox@moxypoznanairport.pl

Novotel Poznań Malta ***
ul. Termalna 5 (dawniej Warszawska 64/66), 61-028 Poznań
tel : 61 6543104
email: H0525-GM@accor.com
www.novotel.com | www.accorhotels.com

Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniami dla 2 osób 189 PLN

W tym:
●
●
●

50% rabatu na parking
25% rabatu na gastronomię
20% rabatu na Termy Maltańskie

Rezerwacji można dokonać poprzez E-mail: H0525-RE@accor.com

Przygotowano na podstawie materiałów organizatorów

Hotel DeSilva Premium ****
ul. Piekary 5, 61-823 Poznań
tel. 61 65 88 000
e-mail: poznan@desilva.pl
www.desilva.pl

PROGRAM TOUR DeSilva - #wakacjewPolsce (UWAGA! Program rozpoczyna się 22.06.2020
i trwa do 30.09.2020)
Cena: 1399 PLN za 3 noclegi dla 2 osób dorosłych *

Najbardziej przyjazne hotele grupy DeSilva zapraszają do wspólnej zabawy. Kupując dowolny pakiet
wakacyjny "TOUR DESILVA” otrzymujesz kartę podróży, na której zbierasz pieczątki. Do wyboru jest
14 rodzinnych pakietów pobytów w całym kraju. Wystarczy, że uzbierasz 2 pieczątki, a otrzymasz
VOUCHER PODARUNKOWY.

W czasie pobytu w Poznaniu otrzymujesz:
●
●
●

3 noclegi w hotelu DeSilva Premium Poznań ze zwiedzaniem miasta
śniadania i kolacje
codzienna wycieczka po mieście z przewodnikiem

Zakup pakietów w ramach Programu jest możliwy poprzez:
●
●

bezpośrednią rezerwacje na stronie www.desilva.pl;
telefonicznie: 61 65 88 000 lub mailowo: poznan@desilva.pl

Oferta ważna do 30.09.2020

REGULAMIN PROGRAMU
Broszura informacyjna

