Szanowni Państwo,
Wrocław to doskonały kierunek na wyjazd we dwoje.
Odwiedźcie stolicę Dolnego Śląska i pozwólcie,
by skradła ona Wasze serca. Luksusowy apartament tuż
przy Rynku i romantyczna kolacja będą idealnym
dopełnieniem weekendu z atrakcjami.
Odkryjecie miasto, które nigdy nie zasypia. Malownicze
bulwary nad Odrą, największa w Polsce fontanna
multimedialna, Hala Stulecia czy wrocławski Rynek – to
wszystko jest na wyciągniecie ręki. Wieczorny spacer po
Ostrowie Tumskim to okazja, by spotkać latarnika, który
ręcznie zapala zabytkowe latarnie. W blasku ich świateł
przypieczętujcie swe uczucie, wieszając kłódkę na słynnym
moście zakochanych. Rejs po Odrze ukaże w pełnej okrasie
miasto nazywane „Wenecją Północy”.
Wrocław na weekend kusi atrakcjami, najwyższy czas je
poznać!

Pobyt dla dwojga
W pakiecie proponujemy:
➢ 2 Noclegi dla 2 osób w apartamencie typu
Garden z wyjściem na ogród
➢ Śniadanie serwowane do pokoju lub w
formie bufetu w hotelowej restauracji
„Mennicza Fusion”
➢ 1 „Kolację Szefa Kuchni” podczas pobytu,
zamówioną do pokoju lub serwowaną w
hotelowej restauracji „Mennicza Fusion”
➢ Butelkę wina do kolacji
➢ Rejs po Odrze
Cena: 1 070 PLN za 2 dni / za 2 osoby
Śniadanie serwowane w godzinach:
PN - PT - 7:00 – 10:30
SOB - ND - 7:00 – 11:00

Pokój zawiera:
▪ Zestaw do parzenia kawy i herbaty, wodę mineralną
▪ Indywidualnie sterowaną klimatyzację
▪ Szlafrok i pantofle
▪ Internet bezprzewodowy w pokojach i na terenie hotelu
▪ Wstęp do siłowni
▪ Zestaw do prasowania (deska i żelazko)

INFORMACJE DODATKOWE:
PARKING:
Hotel The Granary dysponuje własnym parkingiem z 35 miejscami (przy pełnej dostępności).
Cena: 65 pln/doba lub 6 pln/h
MASAŻE:
Bogata oferta masaży opartych na wyjątkowych właściwościach naturalnych olei
- pełna oferta dostępna w pokojach i recepcji hotelowej.
MINI SIŁOWNIA:
Strefa sportowa dostępna przez 24 godziny, wyposażona w profesjonalny sprzęt - Precor
UDOGODNIENIA BIZNESOWE:
Usługi biurowe, szofer, concierge, serwis pokojowy, sejf, aranżacja taxi
WI-FI:
Dostęp do Internetu szerokopasmowego i WI-FI bez dodatkowych opłat na terenie całego hotelu.
BUSINNES CORNER:
Przestrzeń dostępna 24 godziny, zlokalizowana w hotelowym lobby.

ZAPRASZAMY
Tel.:
+48 71 395 26 00
E-mail: granary@granaryhotel.com

