KARAIBY – podróż poślubna
Wybraliśmy dla Was luksusowe hotele, które przewidują zniżki, gratisy oraz specjalne pakiety
dla nowożeńców. Oto kilka przykładów:

ARUBA
hotel Bucuti & Tara Beach Resorts 5*proponuje
nowożeńcom:
- butelkę szampana wraz z wygrawerowanymi kieliszkami,
- drobny upominek od hotelu,
- romantyczną kolację na plaży o wartości 150 USD (pobyt
min. 14 nocy),
- voucher o wartości 100 USD do wykorzystania na posiłki
napoje,
- samochód na 1 dzień (pobyt min. 7 nocy).

BAHAMAS
hotel Sandals Emerald Bay Golf, Tennis & Spa
Resort 5,5* zapewnia młodym parom:
- butelkę szampana,
- łóżko ozdobione kwiatami,
- śniadanie serwowane w pokoju,
- transfer z i na lotnisko gratis,
- VIP check-in, mini bar gratis (napoje alkoholowe
i bezalkoholowe), szlafrok (przy rez. pokoju Club
Level),
- usługi prywatnego lokaja (przy rez. pokoju
Butler).

JAMAJKA
hotel Secrets St. James Montego Bay by AMResorts
5* oferuje nowożeńcom:
- butelkę wina i kosz owoców w dniu przyjazdu,
- romantyczne śniadanie podane do pokoju,
- 15% zniżki na zabiegi spa,
- możliwość korzystania z innych hoteli tej sieci.

ANTIGUA
hotel Blue Waters 5* proponuje nowożeńcom:
- przy rez. pokoju Superior Hillside upgrade do pokoju
Deluxe od strony morza,
- śniadanie z szampanem podane do pokoju.

BARBADOS
hotel The House by Elegant Hotels 5*
proponuje nowożeńcom:
- butelkę szampana, kwiaty, drink powitalny
i schłodzone ręczniki po przyjeździe,
- masaż gratis,
- podwieczorek i przekąski gratis,
- wodna taksówka do siostrzanego hotelu Crystal
Cove i Colony Club gratis.

DOMINIKANA
hotel Zoetry Agua Punta Cana by AMResort
5,5* proponuje nowożeńcom:
- butelkę wina musującego, owoce i dekoracje
kwiatowe w pokoju w dniu przyjazdu,
- śniadanie z szampanem serwowane do pokoju
- 15% zniżki na zabiegi spa.

SAINT LUCIA
hotel Sandals Grande St. Lucian Spa & Beach
Resort 5* proponuje nowożeńcom:
- butelkę szampana i łóżko udekorowane kwiatami
w dniu przyjazdu,
- śniadanie serwowane do pokoju plus kwiaty,
- transfer z i na lotnisko gratis,
- możliwość korzystania z hoteli Sandals Regency
La Toc i Sandals Halcyon Beach (transfer gratis),
- przy rez. Pokoju Club Level: VIP check in, minibar
(codzinnie uzupełniany napojami bezalkoholowymi
i alkoholowymi), szlafrok.

