
Walentynki
w AC Hotel by Marriott Krakow

Feliz San Valentín



Walentynki w Krakowie

Zaskocz swoją drugą połówkę i zaplanuj wyjątkowy, romantyczny pobyt 
w AC Hotel by Marriott Krakow. Daj się uwieść niezwykłemu urokowi Krakowa 

i malowniczej bliskości natury. Spróbuj specjalnie przygotowanego walentynkowego 
menu, odpręż się w SPA podczas masażu dla dwojga  i sprawdź, jaka niespodzianka 

czeka na Was w pokoju. Wybierz jeden z dwóch przygotowanych przez nas pakietów  
 i zarezerwuj swój pobyt już teraz!

Pakiet 2-dniowy (1 noc) - 12–13.02.2022 r. zawiera:

Słodki prezent od szefa kuchni i butelka wina na powitanie
Specjalny, walentynkowy wystrój pokoju

1 nocleg w komfortowym pokoju – w zależności od wybranej kategorii pokoju
Śniadanie w godzinach 7:00-11:00

Romantyczną, pięciodaniową kolację z muzyką na żywo, w godzinach 17:00-20:00 -  12.02.2022
Darmowe Wi-Fi

od 889 PLN za osobę za noc

Dopłaty do pokoi
Dopłata do pokoju Deluxe 50 zł.

Dopłata do pokoju Superior od 120 do 200 zł.
Dopłata do pokoju Suite od 350 do 750 zł.

Oferta ważna 7 dni od daty wysłania oferty.



Pakiet 3-dniowy (2 noce) - 11–13.02.2022 r. zawiera:

Słodki prezent od szefa kuchni i butelka wina na powitanie
Specjalny, walentynkowy wystrój pokoju

2 noclegi w komfortowych pokojach – w zależności od wybranej kategorii pokoju
Śniadania w godzinach 7:00–11:00

Kolację serwowaną z muzyką na żywo, w godzinach 17:00-20:00 - 11.02.2022
Romantyczną, pięciodaniową kolację z muzyką na żywo, w godzinach 17:00-20:00 - 12.02.2022

Ekskluzywny Descanso Club
Masaż w Gabinecie hotelowego Aliento SPA dla dwojga*

Darmowe Wi-Fi

od 829 PLN za osobę za noc

Dopłaty do pokoi
Dopłata do pokoju Deluxe 50 zł.

Dopłata do pokoju Superior od 120 do 200 zł.
Dopłata do pokoju Suite od 350 do 750 zł.

Oferta ważna 7 dni od daty wysłania oferty.

Zarezerwuj już teraz dzwoniąc pod nr telefonu: +48 573 802 068   
lub wysyłając e-mail na adres: reservation@ackrakow.com

*konieczna wcześniejsza rezerwacja terminu masażu, liczba miejsc ograniczona

Warunki anulacji:
Hotel zastrzega, że część atrakcji oraz ich formuła może ulec zmianie ze względu na aktualną sytuację 

epidemiologiczną. Pakiet wymaga 100% przedpłaty, bez możliwości bezkosztowej anulacji.
W przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną Hotel zastrzega, 

że osoby niezaszczepione będą mogły skorzystać ze zwrotu środków na kartę podarunkową, 
umożliwiającą ich bezterminowe wykorzystanie na usługi w Hotelu.

Restrykcje do pokoi:
Decydując się na zakup pakietu, Gość akceptuje regulamin Hotelu oraz regulamin SPA  i Wellness. 

Regulaminy dostępne na życzenie klienta.

tel:+48573802068
mailto:reservation@ackrakow.com

