
Data: Wtorek, 21 Lutego 2012 18:33
Nadawca: Groupon <info@news.groupon.pl>
Odbiorcy:  <marcinjanik1@wp.pl>

Kopia do: nie ma odbiorców kopii

Temat: Twój kupon Groupon

Twój kupon Groupon
Dodaj info@news.groupon.pl do swojej książki adresowej, aby zawsze otrzymywać wiadomości email
od Groupon.Jeśli ta wiadomość nie jest wyświetlana prawidłowo, zobacz Wersję Online.
Twój kupon Groupon
Witaj marcin janik,
Gratulujemy! Dzięki Tobie oferta "Karpacz: 3 lub 7 dni dla dwojga u stóp Śnieżki z wyżywieniem,
basenem,
jacuzzi i bonem do spa od 399 zł w Hotelu Corum***" dojdzie do skutku.Całkowity koszt został pobrany
z Twojego konta za pomocą Credit Card.
Przesyłamy Twój kupon jako załącznik do tej wiadomości.Jak użyć kuponu?1. Otwórz załączony plik
pdf2. Wydrukuj kupon3. Zapoznaj się z podanymi warunkami4. Zrealizuj kupon
Będzie nam bardzo miło Cię gościć:Hotel Corum*** - ul. Kościuszki 12-14 58-540 Karpacz - (75) 76 18
533 - http://www.corum.pl -
Życzymy dobrej zabawy i zapraszamy na Groupon.pl ponownie!
Problem z formatem PDF? Nie martw się!Wydrukuj ten email i użyj go jako voucher.
Karpacz: 3 lub 7 dni dla dwojga u stóp Śnieżki z wyżywieniem, basenem,
jacuzzi i bonem do spa od 399 zł w Hotelu Corum***
Kod kuponu: 7/3624
Wartość:
820 zł
Cena kuponu:
399 zł
51%Rabat
Kuponu ważny do 27.04.2012
Obowiązuje od: 26.02.2012Kod zabezpieczający: 3C1CEADC4E
Ważne
Hotel: komfortowy hotel położony w zacisznej części Karpacza, u wrót Karkonoskiego Parku
Narodowego â�� ok. 20 km od Jeleniej Góry, 125 km od Wrocławia

Pokoje: wyposażone w telewizor, łazienki z kabiną prysznicową lub wanną, ręcznikami i
podświetlanymi lustrami â�� w pokojach także woda mineralna

Wyżywienie: codzienne śniadania i obiadokolacje â�� możliwość wyboru opcji z uroczystą kolacją z
lampką wina â�� dodatkowo drink powitalny

Strefa spa i wellness: basen, sauna sucha, łaźnia parowa, jacuzzi â�� w każdej opcji bony do
wykorzystania na dowolne zabiegi spa

Do dyspozycji gości: ogród zimowy, sala kominkowa, wypożyczalnia rowerów i więcej

Narty: bogata baza rekreacyjna pozwalająca na uprawianie sportów zimowych

Lokalne atrakcje turystyczne: Karkonoski Park Narodowy, Obserwatorium Meteorologiczne na
Śnieżce, Kościół Wang, Dziki Wodospad, skocznia Orlinek, wyciąg krzesełkowy na Małą Kopę,
Muzeum Sportu i Turystyki, Miejskie Muzeum Zabawek, Western City i wiele więcej

Zobacz ekskluzywną prezentację hotelu na stronie MyGroupon

Oferta limitowana
Warunki
Groupon ważny od 26.02.2012 do 27.04.2012 z wyłączeniemÂ 05-10.04.2012Â i dostępny
bezpośrednio po zakupie w zakładce â��Moje Kontoâ�•
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Oferta obejmuje pobyt dla 2 osób w pokoju dwuosobowym, codzienne śniadania, drink powitalny dla
każdej z osób, możliwość bezpłatnego korzystania z kompleksu wellness (basen, sauny, jacuzzi â��
w godz. 16-20) w 1 z 3 opcji do wyboru:
1) 3 dni (2 noclegi) + 2 obiadokolacje dla 2 osób, 1 bon o wartości 100 zł do spa
2) 3 dni (2 noclegi) + 1 obiadokolacja dla 2 osób, 1 kolacja z lampką wina dla 2 osób, 2 bony o wartości
150 zł do spa
3) 7 dni (6 noclegów) + 6 obiadokolacji dla 2 osób, 2 bony o wartości 100 zł do spa

Wybór opcji dokonywany podczas zakupu oferty

Groupony można dowolnie łączyć

Dzieci do lat 4 nocujące w pokoju z rodzicami gratis. Dostawka â�� 60 zł/doba ze śniadaniem

Konieczna rezerwacja tel. (75) 76 18 533 z podaniem kodu grouponu i kodu zabezpieczającego. W
przypadku nieodwołania rezerwacji z min. 5 dni wyprzedzeniem groupon przepada
Usługodawca:
Hotel Corum*** | ul. Kościuszki 12-14 - 58-540 Karpacz
Groupon życzy dobrej zabawy!
Zobacz nas na:
Groupon w Twoim mieście:

Warszawa,

więcejmiast
Groupon na Facebook:
Groupon.pl jest serwisem firmy Groupon sp. z o.o|Dane prawne
Niniejszy mail został wysłany przez Groupon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich
123a, 02-017,zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
pod numeremKRS: 310218 NIP: 525-242-94-32, REGON: 141471026
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