
 
 

REGULAMIN DLA GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH Z PAKIETU „WYPOCZYNEK ZA ZŁOTÓWKĘ” 

 

1. Usługa „WYPOCZYNEK ZA ZŁOTÓWKĘ” obowiązuje w hotelach sieci Arche (z wyłączeniem 

Arche Residence w Łodzi). 

2. Usługa jest dostępna od 15.03. do odwołania. 

3. Usługa jest naliczana w systemie „dłużej = taniej”. 

4. Rabat naliczany jest od najlepszej dostępnej na stronie obiektu ceny dnia za pokój ze śniadaniem 

w wybranej kategorii, obowiązującej w dniu założenia rezerwacji na dzień rozpoczęcia pobytu. 

5. Rabat naliczany jest od 3ciej doby pobytu na każdą koleją w następującej wartości: 

✓ 3ci kolejny nocleg – 20% rabatu od ceny za pierwszą dobę pobytu; 

✓ 4ty kolejny nocleg – 40% rabatu od ceny za pierwszą dobę pobytu; 

✓ 5ty kolejny nocleg – 60% rabatu od ceny za pierwszą dobę pobytu; 

✓ 6sty kolejny nocleg – 80% rabatu od ceny za pierwszą dobę pobytu; 

✓ 7my kolejny nocleg – ponad 99% rabatu czyli nocleg za 1 PLN 

6. Noclegi muszą być realizowane w sposób ciągły, w tym samym obiekcie i przez te same osoby.   

7. Pobyt w hotelu może rozpocząć się w dowolnym dniu tygodnia, z wyjątkiem hoteli Zamek Janów 

Podlaski, Pałac i Folwark Łochów oraz Cukrownia Żnin, w których promocja obejmuje wyłącznie 

pobyty rozpoczęte w piątek i kończące się przed zakończeniem promocji. 

8. Pobyt w hotelu można zakończyć po dowolnej ilości zrealizowanych noclegów. 

9. Usługa obejmuje wyłącznie nocleg ze śniadaniem, w wybranym typie pokoju, po cenie 

prezentowanej na stronie www obiektu. 

10. Usługa jest dostępna wyłącznie w bezpośrednich kanałach sprzedaży obiektu (mail, telefon, 

strona www w wybranych obiektach). 

11. Rabat nie obejmuje usług dodatkowych świadczonych podczas pobytu (dostawka, pobyt 

zwierzęcia, usługi gastronomiczne).  

12. Usługa nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, pakietowymi i rabatowanymi w inny 

sposób. 

13. Usługa nie obejmuje innych planów cenowych (umowy na pobyty długoterminowe, umowy 

korporacyjne, oferta bezzwrotna). 

14. Usługa jest ofertą specjalną i nie podlega rabatom wynikającym z programu lojalnościowego 

(Złota i Zielona Karta Stałego Gościa). 

15. Termin bezkosztowej anulacji wynosi 5 dni przed rozpoczęciem pobytu. 

16. ARCHE SA zastrzega sobie możliwość ograniczenia puli pokoi dostępnych w planie cenowym 

w wybranych terminach i w wybranych obiektach. 

17. Arche SA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia usługi. 

 

 

 


