
 
Weekend Boże Ciało w Ośrodku Wczasowym HELENA to czas 
wypoczynku i relaksu, czas spędzony blisko natury, z dala od 

zgiełku miast i w rodzinnej atmosferze. 

Pakiet w terminie 11.06 - 14.06.2020 zawiera: 
- Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje serwowane  
- Pakiet lunchowy / kosz piknikowy (3 dni) 
- Trzy noclegi (doba hotelowa od godz. 14:00 do godz. 12:00 - na zapytanie w 

recepcji, możliwość wcześniejszego zakwaterowania lub przedłużenia doby) 
- Słodkie "nicnierobienie" lub aktywny wypoczynek z wykorzystaniem zewnętrznej 

infrastruktury rekreacyjnej oraz pobliskich terenów leśnych, w tym m.in.: 
• Plaża hotelowa z pomostem, leżaki  
• Słodkie leniuchowanie w naszej strefie hamakowej 
• Dwuhektarowy teren rekreacyjny położony nad jeziorem  
• Sprzęt wodny : kajaki 2 osobowe, rowerki wodne 4 osobowe, łódki 

wiosłowe 
• Boisko do siatkówki/koszykówki 
•  Indywidualne spacery, możliwość wypożyczenia kijków Nordic Walking 
• Wieczorne ognisko w piątek i sobotę - zapewniamy do każdej osoby 

kiełbaski, pieczywo i sosy, dbając o zasady bezpieczeństwa  
•  Rowery turystyczne  
• Zewnętrzny plac zabaw Siłownia zewnętrzna 
• Zajęcia animacyjne dla rodzin prowadzone przy zachowaniu wszelkich 

zasad bezpieczeństwa 
• Monitorowany parking, opłata klimatyczna 
• Internet bezprzewodowy WiF 
• Mikroklimat naszego regionu oraz niezapomniane widoki malowniczo 

położonej miejscowości 
• Spływ kajakowy - opcja dodatkowo płatna - możliwość skorzystania z 

lokalnej oferty 

DŁUGI WEEKEND CZERWCOWY 11-14.06.2020 r. 

http://m.in


CENNIK BOŻE CIAŁO 2020 

11.06 - 14.06.2020 r. (4 dni / 3 noclegi) wyżywienie od lunchu w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu, powyższe atrakcje, zakwaterowanie w pokojach 2 -3-4 -
osobowych w budynku hotelowym lub w domkach 2, 3, 4 osobowych 
•OSOBA DOROSŁA - 540 zł 
•DZIECI  do 3 lat - GRATIS  
•DZIECI 3-12 lat - 300 zł    
•DZIECI powyżej 12 lat - 400 zł 
Zniżki dla dzieci obowiązują przy zakwaterowaniu z dwiema pełnopłatnymi 
osobami. 

Powyższy pakiet z zakwaterowaniem w budynku kawiarni 450 zł /osoba. 
  
‣ Pobyt w pokojach jednoosobowych - dopłata do pokoju 40 zł/doba  
‣ Dopłata do pokoju typu studio 40 zł/dobę 
‣ Rodzinom 2+2 , 2+3 oferujemy pokoje studio bez dodatkowych opłat (w miarę 

dostępności miejsc). 



INFORMACJE DODATKOWE 

Udogodnienia dla dzieci: 
• łóżeczka dla dzieci - 10 zł/dobę, konieczność wcześniejszej rezerwacji 
• możliwość wypożyczenia do pokoju: wanienki do kąpieli, podstawki/stopnia do 

umywalki, nakładki na WC 

Cennik - przedłużenie pobytu: 
• nocleg ze śniadaniem : 80 zł/os. dorosła, dzieci w wieku 3-12 lat: 40 zł,   

dzieci powyżej 12 lat: 80 zł 
• Nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją 130 zł/os. dorosłą, dzieci w wieku 3-12 lat : 

80 zł, dzieci powyżej 12 lat : 100 zł  

Zapraszamy Państwa do wiosennego wypoczynku w  
Ośrodku Wczasowym HELENA ! 


