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Weekend Boże Ciało

16-19 CZERWIEC 2022 R.



 • pełne wyżywienie (od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu)
 • trzy noclegi w komfortowych pokojach lub domkach 
• w czwartek 16.06 ognisko z kiełbaskami i występ zespołu ZAŁOGA dr BRYGA
    (muzyka: szanty, folk-rock, reggae czy punk rock) 
• w sobotę 18.06 kolacja grillowa na widokowym tarasie kawiarni oraz wieczór z DJ 
• bardzo ciekawy program animacyjny: gry, zabawy i konkursy z nagrodami 
    (w dniach: 16-18.06.2022 r.) 
• Ruska Bania-sauna sucha nad jeziorem dostępna codziennie w godz.16:00-21:00 
• słodkie leniuchowanie w naszej strefie hamakowej nad jeziorem
• plaża hotelowa z pomostem, leżaki 
• sprzęt wodny: rowerki, kajaki i łodzie wiosłowe 
• boisko do koszykówki/siatkówki (piłki) 
• siłownia zewnętrzna nad jeziorem 
• plac zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu oraz w budynku głównym 
• sauna parowa i siłownia wewnętrzna
 • stół do ping-ponga (paletki i piłeczki), kijki do Nordic Walking 
• monitorowany parking, opłata klimatyczna, WiFi
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Pakiet (4 dni /3 noclegi) zawiera:



 
 - doba hotelowa od godz.14:00 do godz.11:00 - na zapytanie w recepcji
    możliwość wcześniejszego zakwaterowania lub przedłużenia doby 

- wyżywienie od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu,
    śniadania i kolacje – w formie bogatego stołu szwedzkiego 

    obiad – zupa, drugie danie, napój - serwowane do stolika 

Cennik pakietu: 
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- osoba dorosła – 825 zł
- dzieci do 3 lat - GRATIS *

 - dzieci w wieku 3-12 lat - 480 zł *
 - dzieci powyżej 12 lat – 530 zł*

Powyższy pakiet przy zakwaterowaniu w 2-os. pokoju w budynku kawiarni -
680 zł /osoba

 - pokój 1-osobowy - dopłata 60 zł/doba 
 - pokoje 2- i 3-osobowe „standard plus“ – dopłata 30 zł/doba/pokój

- apartament 4- i 5-osobowy „standard plus” - dopłata 60 zł/doba/pokój
 

* zniżki dla dzieci obowiązują przy zakwaterowaniu w pokoju/domku
 z 2 pełnopłatnymi osobami.

 
 

    (przy zakwaterowaniu w 2- i 3- 4-osobowych pokojach w budynku hotelowym
 lub w 2-3-4- osobowych domkach, wraz z wyżywieniem oraz powyższymi atrakcjami):     

Warto wiedzieć:

Wcześniejszy przyjazd / przedłużenie pobytu:
- nocleg ze śniadaniem: 

 osoba dorosła - 160 zł 
       dzieci powyżej 12 lat - 100 zł

          dzieci w wieku 3-12 lat - 80 zł
 - obiadokolacja (zupa, drugie danie deser, napój - serwowane do stolika):

     osoba dorosła i dzieci powyżej 12 lat - 50 zł 
dzieci w wieku 3-12 lat – 25 zł



Udogodnienia dla dzieci: 
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- krzesełka do karmienia (w restauracji)

- plastikowe sztućce, talerze, kubki
- łóżeczka dla dzieci - 10 zł/doba, konieczność wcześniejszej rezerwacji 

- biblioteczka malucha, czyli książeczki do poduszeczki i różnorodne
 gry planszowe - w recepcji 

- mikroklimat naszego regionu oraz niezapomniane widoki malowniczo
położonej miejscowości

Atrakcje dodatkowo platne:

-wypożyczalnia rowerów turystycznych 
(pierwsza godz. 10 zł, każda następna zaczęta godzina 5 zł, cały dzień 30 zł) 

-kręgle - 30 zł/godz. 
-bilard, cymbergaj, piłkarzyki na monety      


