
Spędź Wielkanoc
w Krakowie!

Stwórz koszyczek pełen wspomnień
w AC Hotel by Marriott Krakow



Wielkanoc w Krakowie

Pakiet obejmuje pobyt w terminie 
15.04 – 17.04.2022 lub 15.04 – 18.04.2022

Spędź Wielkanoc z bliskimi w AC Hotel  by Marriott Krakow! Skosztuj wyjątkowych 
świątecznych potraw, weź udział w rodzinnych zabawach wielkanocnych i odpocznij 

w komfortowych, eleganckich wnętrzach. Sprawdź, co czeka Cię podczas trzydniowego, 
świątecznego pobytu w AC Hotel by Marriott Krakow!

Pakiet zawiera:
2 lub 3 noclegi w komfortowych pokojach

Wielkanocną niespodziankę w pokoju
Śniadania wraz z uroczystym poczęstunkiem wielkanocnym

Możliwość wcześniejszego zameldowania o 12:00 i późniejszego wymeldowania o 14:00*
Kids Club dla dzieci do 6 roku życia 

Animacje dla dzieci do 12 roku życia, w dniach 16 - 17.04.2022
Strefę gier: X-box i PlayStation dla starszych dzieci

Codzienne obiadokolacje w formie bufetu z muzyką na żywo, w godzinach 17:00 - 20:00

*w miarę dostępności pokoi

Pakiet 3-dniowy (2 noce) 15 - 17.04.2022 r. 
 – od 579 PLN za osobę za noc

Pakiet 4-dniowy (3 noce) 15 - 18.04.2022 r. 
 – od 549 PLN za osobę za noc



Dodatkowo płatne:
Miejsce parkingowe

Zabiegi w Aliento SPA
Minibar

Wszelkie dodatkowe zamówienia i usługi poza pakietem

Dopłaty do pokoi:
Dziecko do 12 roku życia śpi bezpłatnie z rodzicami.

Dopłata za drugie dziecko 200 zł z wyżywieniem/noc. Maksymalna liczba dzieci w pokoju to 2.
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

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

