GDYNIA, 2017-12-12

SPECJALNA OFERTA CENOWA NA ROK 2018
Hotel Antares to wysoki standard w dobrej cenie. Nasze największe zalety to:
• dogodna lokalizacja - dojazd do centrum Gdyni to zaledwie 4 minuty samochodem,
• duży, darmowy parking,
• szybkie, darmowe WI-FI na terenie całego hotelu,
• niezawodna obsługa,
• pomocny i elastyczny personel,
• pyszne, bogate śniadania w formie szwedzkiego bufetu w cenie noclegu,
• możliwość zakwaterowania ponad 100 osób.
Nasz hotel to idealne miejsce zarówno do organizowania wypoczynku, jak również konferencji i
szkoleń. Uczestnikom zapewniamy 2 sale konferencyjno-bankietowe na ok. 15, 30 osób. W czasie
konferencji zapewniamy całodzienne wyżywienie. Organizujemy również kameralne uroczystości
rodzinne.

W naszej ofercie znajdą Państwo 55 wygodnie urządzonych pokoi, w tym: 7 pokoi jednoosobowych
i 48 pokoi dwuosobowych. W każdym pokoju jest łazienka, TV SAT, radio i telefon.
Do dyspozycji naszych gości są także sala bilardowa oraz strefa fitness.
Serdecznie zapraszamy do naszego Café Baru, który otwarty jest codziennie w godzinach 17:00-23:00

OFERTA CENOWA :
Niniejsza oferta nie jest jednoznaczna z dokonaniem rezerwacji. W momencie dokonania rezerwacji prześlemy jej potwierdzenie. Hotel
zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku dostępnych pokoi.

Typ pokoju

Ceny katalogowe

Ceny specjalne

Pokój 1-osobowy ze śniadaniem

239 PLN brutto

191PLN

Pokój 2-osobowy ze śniadaniem

299 PLN brutto

239 PLN

Pokój 3-osobowy ze śniadaniem

369 PLN brutto

295 PLN

W cenę pokoju wliczone jest śniadanie i 8% podatek VAT.
Doba hotelowa zaczyna się od godziny 14:00 i trwa do godziny 12:00 dnia następnego
OBIADOKOLACJA
•

zupa,

•

danie główne,

•

deser,

•

woda.

40 PLN/1 os

W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą pod poniższym numerem telefonu.
Mamy nadzieję, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania. Z niecierpliwością czekamy na dokonanie
rezerwacji.
Z poważaniem,
Alicja Warczak
Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
Hotel Antares
tel. (+48 58) 623 36 39, fax (+48 58) 66172 14,

marketing@hotelantares.pl, info@hotelantares.pl

