
 

PAKIET BON TURYSTYCZNY* 

w Górach Świętokrzyskich 

 

Oferta ważna w terminie: od 01.03.2021 do 31.08.2021 

Minimalna długość pobytu - 2 doby 

 

OPCJA I: Śniadania i parking w cenie noclegu 

Pokój 2-osobowy – 500 PLN/Pokój 

Apartament 301 dla 2 osób – 730 PLN/Apartament 

Apartament 401 dla 2 osób – 770 PLN/Apartament   

 

OPCJA II: Śniadania, obiadokolacje i parking w cenie noclegu 

Pokój 2-osobowy – 620 PLN/Pokój 

Apartament 301 dla 2 osób – 850 PLN/Apartament  

Apartament 401 dla 2 osób – 900 PLN/Apartament  

 

Zakwaterowanie: 

Pokoje z łazienką i prysznicem, wyposażone w TV z płaskim ekranem, wygodne łóżka 
pojedyncze lub z możliwością połączenia w jedno duże łóżko małżeńskie, biurko, dostęp do 

bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. 

Możliwość przedłużenia doby hotelowej do godziny 15:00 w dniu wyjazdu przypadajacego na 
niedzielę. 

Wyżywienie: 

Śniadania w formie " bufetu szwedzkiego" w związku z wymogami COVID-19 wydawane przez 
obsługę w godzinach 7:00 – 10:30  

(w weekendy od 8:00 - 11:00). 



Obiadokolacje (zupa+danie główne+napój)  serwowane wydawane w godzinach 17-19. 

Dzieci: 

Jedno dziecko do 4 lat śpiące na łóżku z rodzicem - pobyt  bezpłatnie.  

Usługi dodatkowe: 

Łóżeczko turystyczne dla dziecka z pełnym wyposażeniem – 35 PLN/opłata jednorazowa 

Dzieci w wieku 5 lat i powyżej śpiące na dostawce liczone zgodnie z opłatą za dostawkę 99 zł ze 
śniadaniem lub 130 zł doba ze śniadaniem i obiadokolacją. 

Hotel zlokalizowany jest w samym centrum Kielc, przy urokliwej, zabytkowej Starówce 

Udogodnienia dla dzieci: 

Łóżeczko dla dziecka z pełnym wyposażeniem 

Przewijak dla dzieci w miejscu zapewniającym intymność i spokój 

Krzesełko do karmienia w Bistro Hotelowym 

Nocnik, wanienka, elektryczna „niania” dla najmłodszych 

 

Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych: 

Odpowiednio przystosowane łazienki w pokojach oraz miejscach ogólnodostępnych 

Brak progów w całym obiekcie 

Windy na wszystkie kondygnacje. 

Nasze atuty to:  

Bardzo dobre połączenia komunikacyjne z takimi miastami jak: Kraków, Warszawa, Katowice, 
Łódź, Rzeszów 

Hotel położony w samym Centrum Miasta, przy urokliwej, zabytkowej Starówce 

Liczne szlaki rowerowe 

Zabytki zlokalizowane zarówno w Kielcach jak i w pobliskiej okolicy 

Bliskość dwóch dużych lotnisk ( w Warszawie i w Krakowie ) 

Hotel dysponuje możliwością bezpłatnego przechowania rowerów 

Możliwość wypożyczenia rowerów na terenie Kielc 

Możliwość wypożyczenia hulajnogi elektrycznej w najbliższym sąsiedztwie.   

* Hotel zastrzega sobie prawo modyfikacji oferty z przyczyn niezależnych. 

 

Kontakt w sprawie oferty/rezerwacja: 

Recepcja Hotelu Dal*** 

Tel. 41/336 10 00 

Mail: recepcja.kielce@hoteldal.pl 

mailto:recepcja.kielce@hoteldal.pl

