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Boże Narodzenie 2021
Spędź święta Bożego Narodzenia w Golden Tulip Residence. Ciesz się naprawdę 

rodzinną atmosferą i czasem, który wydaje się płynąć odrobinę wolniej niż zazwyczaj. 

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, w którym spełniają się marzenia. W tym okresie 

zadbaj o swoich najbliższych i podaruj im spędzone wspólnie chwile. W Golden Tulip 

Gdańsk Residence w rodzinnym gronie odpoczniecie, korzystając w bogatej strefy 

Wellness i zrelaksujecie się podczas tradycyjnego koncertu kolęd. A kiedy na niebie 

zabłyśnie wyczekiwana przez najmłodszych pierwsza gwiazdka, szefowie hotelowej 

kuchni zadbają o Wasze podniebienia, przygotowując wigilijną kolację, będącą 

połączeniem doskonale znanych smaków dzieciństwa i szczypty nowoczesności.



W CENIE:

- noclegi w pokojach STUDIO (jedna sypialnia) i apartamentach (dwie sypialnie) ze strefą dzienną
i aneksem kuchennym

- znakomite śniadania

- uroczyste obiadokolacje w dniach 23-25.12

- nielimitowany dostęp do strefy wellness z basenem, s auną suchą i łaźnią parową, jacuzzi

i brodzikiem dla dzieci oraz siłowni

- atrakcje i animacje dla dzieci*

- wstęp do kids clubu - pokój zabaw dla dzieci*

- bezprzewodowy dostęp do Internetu

*W zależności od aktualnie panujących przepisów

RODZAJ POKOJU 3 DOBY

Studio 1-os. 1 479 PLN

Studio 2-os. 2 109 PLN

Apartament 1-os. 1 575 PLN

Apartament 2-os. 2 205 PLN

Apartament 3-os. 2 835 PLN

Apartament 4-os. 3 465PLN

DOPŁATY 3 DOBY

Dzieci do lat 4 bezpłatnie

Dzieci do lat 5 do 12 237 PLN

Parking 30 PLN / za dobę 
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W CELU DOKONANIA REZERWACJI PROSIMY O KONTAKT Z RECEPCJĄ: 
TEL.: + 48 58 511 56 00 

RECEPTION@GOLDENTULIPGDANSKRESIDENCE.COM LUB PRZEZ 

STRONĘ WWW.GDANSKGOLDENTULIP.PL

Obowiązuje wpłata 50% wartości pobytu do 7 dni od dokonania rezerwacji. 

Pozostała część płatna do 2 tygodni przed przyjazdem. 

Oferta ważna w dniach : 23-26.1 2.2021*

*Liczba pokoi w ofercie ograniczona.

TERAZ -15% RABATU 
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