
Organizator:
IBP „KARPATIA” Nowy Sącz, ul. Barlickiego 15

tel./fax.: (018) 444 11 00; 547 47 84
www.karpatia.pl

660 zł /os.       
    3 =4 noce

880 zł /os.
   4 = 5 nocy

1100 zł /os. 
      5 = 6 nocy

1320 zł /os.     
      6 = 7 nocy

Ekskluzywny Hotel 4*Ekskluzywny Hotel 4*

romantyczna restauracja
stylizowana na grotę skalną

Przy tygodniowym pobycie zniżka aż 40%

Hotel ADRIA ****
zabytkowy budynek (pochodzący z XIV w.), stylowo wykończony, położony w centrum Pragi, na 
Starym Mieście, przy Placu Wacława, w sąsiedztwie malowniczych ogrodów Franciszkańskich 
– oazy spokoju w centrum miasta. Jako  pierwszy **** hotel otrzymał prestiżowy ekologiczny 
certyfikat Unii Europejskiej „Kvetina”. Hotel został również sklasyfikowany jako „Hotel **** Supe-
rior” wg nowej klasyfikacji unijnej. Do dyspozycji gości: klimatyzowane pokoje o standardzie 4* 
(łazienka: wanna lub prysznic, szlafroki, suszarka do włosów, jednorazowe kosmetyki i przybo-
ry toaletowe; sejf, minibar, TV sat, Internet, telefon, stylowe meble, antyalergiczne poduszki) 
oraz apartamenty - na zapytanie, dostęp do Internetu, pokój Echo Internet (komputer, Internet, 
drukarka) – dostępny 24h dla osób potrzebujących spokojnego miejsca do pracy, restaura-
cja TRITON – urządzona w unikatowej stylistyce jaskini naciekowej (wśród TOP TEN restauracji 
w Pradze), lobby bar, winoteka (ponad 100 rodzajów wina), ekskluzywny Cigar Club (wybór 
wysokogatunkowych trunków oraz kubańskich cygar), siłownia, 3 sale konferencyjne (dla 140 
osób) z nowoczesnym wyposażeniem i 3 mniejsze salki wykładowe, parking strzeżony – dodat-
kowo płatny, wymiana walut przy recepcji, windy, sejf hotelowy. Hotel przystosowany jest dla 
gości niepełnosprawnych. Śniadania – szwedzki stół. Trzecia osoba w pokoju możliwa tylko w 
apartamentach – opłata tylko za śniadania – 65,-zł/os./ dzień. Łóżeczko dla dziecko – GRATIS. 
Pobyty – 7 nocy. Możliwość krótkich, dowolnych pobytów. 

LAST MINUTEw okresie  27.06 - 31.07.2011

pobyty od 3 nocypobyty od 3 nocy
dodatkowa noc gratis

w cenie:
• 1 NOC GRATIS
• śniadania bufetowe
• drink powitalny
• taksa klimatyczna
• ubezpieczenie

    ULTRA


