LOKALIZACJA
W parku - dawna Słocina; cicha, ekskluzywna okolica, możliwość uprawiania joggingu, 2 km do centrum.

POKOJE
33 jednoosobowe lub dwuosobowe – wyposażone profesjonalnie, przytulnie i gustownie

STANDARD POKOJU

BUSINESS DAY

WEEKEND

Standard 1-osobowy

150,00 zł

150,00 zł

Standard Twin

200,00 zł

200,00 zł

Standard 2-osobowy

200,00 zł

200,00 zł

Pokój Komfort

230,00 zł

230,00 zł

Pokój typu Loft

250,00 zł

250,00 zł

Pokój 1-osobowy Delux

207 zł -5% = 196,65 zł

196,65 zł

Pokój 2-osobowy / Twin Delux

265 zł -5% = 251,75 zł

251,75 zł

Studio z pakietem biznes

380,00 zł

380,00 zł

Dodatkowe łóżko

+70 zł

+70 zł

Łóżeczko dla dzieci

+50 zł

+50 zł

W cenę pokoi jest wliczony: pakiet fitness, śniadanie (bufet), zamknięty parking oraz podatek VAT.
Wszystkie pokoje są wyposażone w TV SAT, dostęp do Internetu (free) WiFi/LAN, telefon oraz
klimatyzacje.

OPIS POKOI
Standard: W każdym pokoju znajduje się łazienka, prysznic, biurko, szafa
Komfort: Większa powierzchnia, wygodne łóżko małżeńskie, łazienka, duże biurko,
szafa, sejf, mini bar, suszarka
Loft: Duża powierzchnia, wygodne łóżko małżeńskie, duże biurko, szafa, łazienka
z waną, TV SAT, sejf, mini bar, suszarka, komplet sof wypoczynkowy

NAJNOWSZA CZĘŚĆ
Delux: Większa powierzchnia, wygodne łóżko małżeńskie lub rozdzielne dwuosobowe, łazienka,
firmowe środki higieny, nowoczesny wystrój, szafa, duże biurko, wentylacja, sejf, mini bar,
suszarka,
Studio: Duża powierzchnia, dwu pokojowy (część sypialna i mieszkalna), nowoczesny wystrój,
łazienka z kabiną Vileroy & Boch z masażem relaksacyjnym, firmowe środki higieny, suszarka,

*Ceny w kolumnie „Business Day” i „Weekend” są cenami promocyjnymi. Nie łączą się one z innym rabatami lub promocjami. Ceny obowiązują do odwołania.

komplet sof wypoczynkowych, dwa odbiorniki TV SAT, DVD, komputer stacjonarny z dostępem
do Internetu, fax-ksero-skaner, osobne łącze internatowe

*Ceny w kolumnie „Business Day” i „Weekend” są cenami promocyjnymi. Nie łączą się one z innym rabatami lub promocjami. Ceny obowiązują do odwołania.

W pokojach obowiązuje zakaz palenia.
Śniadania serwowane w Restauracji od 6:30 do 10:00 rano. W Niedziela od 08:00 do 11:00,
okazjonalnie według indywidualnych Życzeń Gości.
TAXI: Centrum – 15 PLN ok. 3,50€Lotnisko – 50 PLN ok. 12€

DODATKOWE ATRAKCJE I UDOGODNIENIA
W obiekcie działa profesjonalny Klub fitness na najwyższym światowym poziomie.
Drodzy Goście dostępność usług w godzinach pracy klubu zwykle od 7:00 do 23:00 i w weekend od
6:30 do 18:00 Latem od 6:30 do 16:00.
Usługi gratis wliczone w cenę pobytu w hotelu (pakiet fitness)
Obszerna siłownia (sprzęt Technogym), zajęcia fitness (aerobik, cycling),
Sauna sucha firmy Klafs.
Usługi płatne
- gra w squash’a (korty z certyfikatem WFS)
- zabiegi kosmetyczne w salonie urody Biodroga Baden Baden Germany
- masaż suchy
- solarium
Restauracja
Polecamy Państwu smaczne dania kuchni śródziemnomorskiej oraz menu
sezonowe. Restauracja Park Hotel o ustalonej renomie w mieście przyrządza potrawy
z dbałością o jakość, używa oryginalnych importowanych produktów. Dania sporządzamy
na świeżo z własnego wyrobu.
Sala Konferencyjna
Zapraszamy do organizacji konferencji w naszej sali konferencyjnej mieszczącej 180 osób.
Sala wyposażona jest w: nagłośnienie, ekrany, flipchart, projektor multimedialny, telewizję
i na życzenie sprzęt do Wideokonferencji w FULL HD

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Życzymy udanego pobytu.
Park Hotel & Wellness
35-328 Rzeszów
Ul. Paderewskiego 124 a
Tel. +48 17 857 18 30
Tel./FAX +48 17 857 18 92
www.phrz.pl
hotel@phrz.pl

*Ceny w kolumnie „Business Day” i „Weekend” są cenami promocyjnymi. Nie łączą się one z innym rabatami lub promocjami. Ceny obowiązują do odwołania.

