Specjalna oferta dla biur podróży
HOTEL DAL KIELCE*** to komfortowy hotel z wieloletnią tradycją, położony w samym centrum Kielc. Jest nie tylko
doskonałym miejscem na wypoczynek ale też świetną bazą dla turystyki grupowej.

HOTEL DAL KIELCE*** zapewnia kompleksową obsługę w zakresie usług turystycznych
(współpracujemy z przewodnikami). W przypadku grup zorganizowanych, mających już określony program
turystyczny, Dal Kielce*** oferuje usługi noclegowe i gastronomiczne w najkorzystniejszych cenach w
Kielcach.
Naszym Gościom zawsze służymy radą i pomocą. Dysponując pełną informacją na temat miejsc, które warto
odwiedzić, tras wycieczkowych i rowerowych oraz innych atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Jeśli chcą Państwo poczuć wyjątkowy klimat miasta oraz mieć dostęp do okolicznych
atrakcji HOTEL DAL KIELCE*** jest doskonałym wyborem.
Biurom podróży i przewoźnikom, którzy postanowią ulokować grupę turystyczną w naszym hotelu oferujemy:

- atrakcyjne ceny noclegów oraz obiadokolacji ,
- parking (do ustalenia),
-darmowa woda mineralna w pokojach,
-bezpłatne wi-fi dostępne na terenie całego obiektu ,

*FIRMOM, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ NA WIELOKROTNE REZERWACJE MIEJSC DLA GRUP TURYSTYCZNYCH
PROPONUJEMY PODPISANIE UMOWY O STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ Z HOTELEM.

u l. Piotrkowska 12
25-510 Kielce Tel.+48 41 336 10 00
e-mail: recepcja.kielce@hoteldal.pl

Hotel DAL*** Kielce
Cennik Pokoi

Termin
Pokój jednoosobowy
Pokój dwuosobowy

Ceny rozliczeniowe - grupowe
01.01. - 28.02 oraz
1.10. -31.12
120 PLN*
160 PLN*

01.03 - 30.09
140 PLN*
180 PLN*

*ceny grupowe obowiązują przy rezerwacji dla minimum 14osób,
Istnieje możliwość zarezerwowania dostawki do pokoju dwuosobowego w cenie 70pln/doba
(w cenie nocleg ze śniadaniem w formie bufetu).

W ceny wliczono:
- śniadanie w formie bufetu,
- WiFi na terenie całego hotelu,
- darmowa woda mineralna w pokojach,
- podatek VAT,
Dodatkowo można wykupić:
- obiadokolacje lub obiad w trzech opcjach:
a) 35zł/os (zupa, II danie, deser i napój),
b) 30zł/os (zupa, II danie i napój),
c) 25zł/os (II danie i napój),
- kolacje 25zł/os (danie na ciepło + zimna płyta),

*Cennik nie obowiązuje w okresie targowym.

