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22 - 26 GRUDNIA 2018 | pobyt min. 3 noclegi

Noclegi w komfortowych pokojach,
apartamentach lub willach z kominkiem

Nastrojowy wieczór z muzyką na żywo
w Restauracji w Zatoce - każdą osobę dorosłą
przywitamy kieliszkiem wybornego wina

Świąteczne śniadania w formie bufetu
Smakowite obiadokolacje w formie bufetu
Tradycyjna Wieczerza Wigilijna przy
najpiękniejszych kolędach w tle

Ognisko z pieczeniem kiełbasek i kociołkiem pyszności
w hotelowym ogrodzie

Wizyta Świętego Mikołaja oraz słodki
upominek dla każdego dziecka
Codzienny program animacji dla dzieci
pod opieką wykwalifikowanej animatorki
(godziny animacji 11:00 - 19:00) a w nim:
tworzenie ozdób choinkowych, stroików
świątecznych, gry ruchowe, pieczenie
świątecznych pierników pod okiem Szefa
Kuchni, konkursy plastyczne i muzyczne.
Wspólne strojenie pachnącej choinki.

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany atrakcji
dodatkowych

Dodatkowych informacji udzieli Państwu hotelowa recepcja:

+48 87 421 90 00, recepcja@hotel-amax.pl

La Fleur SPA / specjalna oferta zabiegów świątecznych

W HOTELU
Kącik gier video
Pokój zabaw dla dzieci
Tenis stołowy
Bilard
Wi-Fi
Nielimitowany dostęp do strefy wellness:
basenu wewnętrznego
sauny suchej
jacuzzi z widokiem na jezioro
Lodowisko na jeziorze
(uzależnione od warunków pogodowych)

%
BOŻE
NARODZENIE

DO WYGRANIA
WAKACJE W
HOTELU AMAX

ZAPYTA J
O
OFERTĘ
BEZZWROTNĄ

22 - 26 GRUDNIA 2018 | pobyt min. 3 noclegi

CENNIK PAKIETU

3 noclegi

4 noclegi

Pokój dla 2 osób

599 zł / doba

559 zł / doba

Apartament dla 2 osób

799 zł / doba

759 zł / doba

1199 zł / doba

1119 zł / doba

gratis

gratis

Dziecko w wieku 8 - 12 lat

99 zł / doba

79 zł / doba

Dziecko starsze niż 12 lat

129 zł / doba

109 zł / doba

Willa dla 4 osób
Dzieci do 7 lat

Dzieci na dostawce lub rozkładanej sofie

PRZEDŁUŻENIE POBYTU HB
Osoba dorosła
Dziecko do lat 10
Dziecko w wieku 11-17 lat
Dla przedłużenia pobytu nie obowiązują rabaty

W OFERCIE ATRAKCJI HOTELU

Dodatkowych informacji udzieli Państwu hotelowa recepcja:

+48 87 421 90 00, recepcja@hotel-amax.pl

119 zł / doba
gratis
59 zł / doba

