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BOŻE NARODZENIE W KRAKOWIE

23-27.12.2021

Elegancki hotel LEGEND*** położony w ścisłym centrum Krakowa, pomiędzy Starym Miastem a
Dzielnicą Kazimierz, u stóp Wawelskiego Wzgórza, na styku ulic Św. Gertrudy i Sarego. Znajdujący się
po przeciwległej stronie ulicy wspaniały park miejski Planty zachęca do przechadzek, zwłaszcza że
większość najważniejszych krakowskich zabytków znajduje się w niewielkiej odległości od hotelu.
Pokoje STANDARD 1,2-osobowe o powierzchni 8-16m2, wyposażone w
bezpłatny dostęp do Internetu WiFi, telewizję satelitarną, LCD 42" z radiem, sejf,
biurko, telefon, zestaw do kawy i herbaty, indywidualnie sterowaną klimatyzację i
ogrzewanie. Łazienka wyposażona jest w prysznic, suszarkę, ręczniki i markowe
kosmetyki. Obiekt wyposażony jest w 2 windy, które dojeżdżają na każde piętro.
Program:
- aktywny wypoczynek w Krakowie, spacery po okolicy
- uroczysta kolacja wigilijna przy wspólnym stole, świąteczne śniadanie i obiadokolacja w Pierwszy
Dzień Świąt
- fakultatywnie: zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, zwiedzanie wybranych muzeów (z
uwzględnieniem ich dostępności)
Senior - osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 55 lat.
Minimalna ilość uczestników - 20 osób, przewidywana liczebność grupy - 40 osób.
Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie (4 noclegi w pokoju 2-osobowym
STANDARD), wyżywienie (4 śniadania, 4 obiadokolacje, w tym uroczysta Kolacja Wigilijna), realizację
programu
opiekę pilota-rezydenta, ubezpieczenie NNW (5000 zł)
Cena nie zawiera: • dopłaty do gwarantowanego miejsca w autokarze: 98 zł/os
• zniżki za dojazd własny: -99 zł/os • dopłaty do gwarantowanego pokoju 1 - osobowego 360 zł/os
• dopłaty do pokoju PREMIUM: 480 zł/pokój
Pokój PREMIUM o pow. 23-29m2, łazienka z wanną, dodatkowe wyposażenie: mini-bar w pokoju,
szlafrok, pantofle, usługa prania i prasowania w cenie – tylko pranie i prasowanie standardowe,
obowiązuje limit dzienny
• serwisu bagażowego: 8 zł/os w jedną stronę
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji: 3% wartości rezerwacji
WYJAZD: 09:00 - Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 19:00 - Warszawa,
Cena/os.: 1840 PLN

Cena senior: 1656 PLN

Organizator BP ARTUR
Zapraszamy

