HOTEL GLORIA BUDAPEST CITY CENTER * * *
H-1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 22.
Tel.: +36.1.210.4120, Fax: +36.1.210.4129
gloria@hotelgloria.com, www.hotelgloria.com

CHRISTMAS PACKAGES
(visible only on hotelgloria.com)
1.
2 nights
Arrival on 23 or 24 or 25 December,
Buffett breakfast ,
Home made traditional Palinka welcome drink,
Unlimited Christmas tea or coffee during every afternoon,
One day full access to the Dandár Spa to relax after the busy year
Small present from the Hotel management
Package price
Single EUR 66,00 / package
Double/Twin EUR 88,00 / package
Rates are non refundable.
2.
3 nights
Arrival on 23 or 24 December,
Buffett breakfast ,
Home made traditional Palinka welcome drink,
Unlimited Christmas tea or coffee during every afternoon,
One day full access to the Dandár Spa to relax after the busy year
Small present from the Hotel management
Package price
Single EUR 99,00 / package
Double/Twin EUR 119,00 / package
Rates are non refundable.
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Hungarian version:
1.
2 éjszaka
Érkezés December 23 vagy 24 vagy 25
Svédasztalos reggeli,
Házi pálinka üdvözlő ital
Korlátlan karácsonyi tea és kávé fogyasztás minden délután
Egy napos belépő a Dandár fürdőbe
Apró ajándék a szálloda személyzetétől
Csomag ára
Egyágyas EUR 66,00 / csomag
Kétágyas EUR 88,00 / csomag
A csomag árak nem visszatérítendőek.

2.
3 éjszaka
Érkezés December 23 vagy 24
Svédasztalos reggeli,
Házi pálinka üdvözlő ital
Korlátlan karácsonyi tea és kávé fogyasztás minden délután
Egy napos belépő a Dandár fürdőbe
Apró ajándék a szálloda személyzetétől
Csomag ára
Egyágyas EUR 99,00 / csomag
Kétágyas EUR 119,00 / csomag
A csomag árak nem visszatérítendőek.
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