Nasze Motto:
"Jak dobrze mieć świadomość,
Że cała nasza praca ma na celu
Komfort i wygodę Naszych Gości"
Witamy serdecznie,
WIOSNA 2018
Dziękujemy za zainteresowanie naszym obiektem.
Opis, zdjęcia, OPINIE, położenie apartamentów względem siebie, mapki, atrakcje w okolicy znajdziesz na naszej www.jar400.pl
W przypadku pytań proszę zadzwonić lub napisać w każdej chwili .
Zapraszamy serdecznie Natalia 602 68 14 36 lub Piotr 602-72-00-99
pokoje2@jar400.pl

Doba hotelowa od 14:00 do 12:00,

w Studio Kapella od 16:00 do 11:00

Apartament Andromeda (60 m2) wariant Full dwuosobowy
pokój dzienny z kominkiem,
pokój kąpielowy z mini-basenem Jacuzzi® ( 4 osobowy, okrągły) i kabiną prysznicową,
sypialnia,
aneks kuchenny
wiatrołap/przedpokój
wc, sedes, bidet, umywalka,
taras
ceny: Pierwsza doba dla 2 osób 490 zł
druga doba
390 zł
Jedna doba - 590 zł / dla 2 osób
Apartament Luna (70 m2) wariant Full dwuosobowy, dwupoziomowe,
z buduarową sypialnią na poddaszu oraz kominkiem, tarasem i pokojem kąpielowym na parterze
część kąpielowa z mini-basenem czteroosobowym Jacuzzi®
kominek, fotel obrotowy, rozkładana sofa, stolik.
aneks kuchenny
buduarowa sypialnia na poddaszu z łożem dwuosobowym, dużym lustrem, toaletką z taboretem, dwa dywany,
poduszki, stoliczek i pufy.
łazienka / wc (kabina prysznicowa, umywalka, sedes, bidet)
garderoba / przedpokój,
taras
ceny: Pierwsza doba dla 2 osób 490 zł
druga doba
390 zł
Jedna doba - 590 zł / dla 2 osób
Apartament Kasjopea (70 m2) wariant Full dwuosobowy,
Salon: sofa narożna, rozkładana 2 osobowa, kominek, stół, pianino (rabat dla stroiciela )
W salonie część kąpielową z parawanem i mini-basenem Jacuzzi® ( 4 osobowy )
Uwaga: na specjalne życzenie wystawiamy mini-basen na taras, budujemy ścianki ! (opcja dodatkowa)
Niepowtarzalna możliwość kąpieli pod rozgwieżdżonym niebem !
W salonie wydzielony aneks kuchenny.
Sypialnia z łożem 2 osobowym, szafą z lustrami, toaletka i czynny 50 letni piec kaflowy.
wc / łazienka, bidet, umywalka, kabina,
taras
ceny: Pierwsza doba dla 2 osób 490 zł
druga doba
390 zł
Jedna doba - 590 zł / dla 2 osób

Apartament Orion (52 m2) na poddaszu dwuosobowy

Gwiazdozbiór Orion jak na dłoni !

- open space z kominkiem, dużym łożem, widokiem na setki hektarów zieleni i wspaniałe zachody słońca
- aneks kuchenny
- strefa kąpielowa z dwuosobową wanną Alpha Jacuzzi®
- łazienka z kabiną prysznicową, sedesem, umywalką, bidetem i oknem dachowym z widokiem
na gwiazdozbiór Oriona ( w bezchmurną noc od września do kwietnia)
- do dyspozycji grill, Biała Oaza , Altana z fotelikami, słoneczna plaża,
ceny: Pierwsza doba dla 2 osób 360 zł
druga doba
230 zł
Jedna doba - 360 zł / dla 2 osób
Studio Kapella (31 m2) dla dwóch osób
- pokój dwuosobowy z mini-kominkiem , chłodziarką, czajnikiem, kieliszkami i sztućcami
- mini-basen Jacuzzi® ( 2 osobowy) , z mini plażą z widokiem na Biskupią Kopę,
- duża łazienka: kabina prysznicowa, umywalka, sedes, bidet
ceny: Pierwsza doba dla 2 osób 360 zł
druga doba
230 zł
Jedna doba - 360 zł / dla 2 osób
Doba hotelowa w Studio Kapella trwa od 16:00 do 11:00

Na życzenie kwiaty, płatki róż, , taxi , helikopter, zestaw świec, kadzidełka, małe i duże czerwone serca na podłodze,
zasłony tiulowe wokół mini-basenu, duże lustro, sztuczny śnieg, i wiele innych pomysłów i fantazji które zrealizuje
konsjerż.

Dla stałych Gości, Gości z polecenia, zakochanych , nowożeńców, studentów, singli
Na ewentualne pytania chętnie odpowiemy, proszę napisać / zadzwonić

rabat !

Jacuzzi® pod Gwiazdami - to specjalnie przygotowana samoobsługowa strefa
z całorocznym mini-basenem i sauną.
Powierzchnia 47 m2 ogrodzonego, intymnego ogródka z:
- 6-osobowym mini basenem Jacuzzi®,
- ogrodową strefą prysznicową z wiadrem lub wężem.
- meblami ogrodowymi;
- szafą na ręczniki, płaszcze kąpielowe, ubrania i buty;
- lampami ogrodowymi, półkami na drinki i owoce.
- żaglem lub parasolem,
- oryginalną sauną fińską (drewnianą) z piecem na drewno, przedsionkiem i tarasem.
- WC – turystyczne z lustrem.
Wybierz sesję i rezerwuj na wyłączność.
Sesja poranna:
9:00 - 10:30
Sesja południowa:
14:30 - 16:00
Sesje na specjalne życzenie
Sesja wieczorna:
17:30 - 19:00
Sesja nocna:
22:00 - 24:00
Sesja Full:
24/24
K10

K15

K20

Apartament Andromeda, dla 2 osób, z mini-basenem Jacuzzi® (czteroosobowe okrągłe)
i widokiem na Kopę Biskupią, sypialnia, aneks kuchenny, taras,

Apartament Luna dla 2 osób, z buduarową sypialnią na poddaszu, aneksem kuchennym,
mini-basenem Jacuzzi® (4osobowym kwadratowy), kominkiem i tarasem na parterze.

Apartament

Kasjopea dla 2 osób, z mini-basenem Jacuzzi® (4osobowym prostokątny) ,
kominkiem, aneksem kuchennym, sypialnią i tarasem

Apartament Orion dla 2 osób, kominkiem i aneksem kuchennym.
Super wanna Alpha Jacuzzi® (2osobowa) – opcja na życzenie.

Studio Kapella Novum dla 2 osób, z mini-basenem Jacuzzi®, mini plażą i mini-kominkiem,

Na pytania chętnie odpowiemy
Natalia 602 68 14 36

- zadzwoń teraz

Piotr 602 72 00 99

www.jar400.pl

