GRUDNIOWY RELAKS
NA MAZURACH
3 grudzień - 21 grudzień 2018 | pobyt min. 2 noclegi

Dzieci
do lat 10

GRATIS

PAKIET ZAWIERA

Noclegi w komfortowych pokojach, apartamentach
lub willach z kominkiem i prywatnym ogrodem

Dla dzieci
pokój zabaw i strefa gier multimedialnych
rodzinne gry planszowe
plac zabaw w ogrodzie
tenis stołowy, bilard

Śniadania - naturalne produkty, specjały z hotelowej
wędzarni, dania dla dzieci, godz. 8-11
Set Menu 49 zł - menu sezonowe, wykorzystujące
jesienne dary natury w tradycyjnych dla regionu
i pory roku aromatycznych potrawach, 3 wyśmienite
dania w atrakcyjnej cenie, propozycja opcjonalna

Atrakcje dodatkowe
jesienne ognisko z pieczeniem kiełbasek
sobota godz. 17

Strefa Wellness:
basen kryty,
sauna sucha,
jacuzzi z widokiem na jezioro

DODATKOWO PROPONUJEMY

La Fleur SPA
bezpłatna profesjonalna konsultacja kosmetyczna
u terapeutki SPA, określi potrzeby Twojej skóry, pomoże
dobrać zabiegi i opracować indywidualną ścieżkę pielęgnacji

%

La Fleur SPA
Voucher SPA w wysokości 50 zł / każda osoba dorosła
voucher do wykorzystania przy rachunkach w wysokości min 150 zł

Dodatkowych informacji udzieli Państwu hotelowa recepcja:

Restauracja w Zatoce
Szef Kuchni Piotr Zawalich zaprasza na dania z nowej,
jesienno-zimowej odsłony karty menu oraz na specjały
z hotelowej wędzarni (ryby, sery, mięsiwa)
La Fleur SPA
zabiegi i rytuały upiększające dla Niej i dla Niego, relaksujące
aromaterapie, masaże dla dwojga, seanse w saunie parowej
Bajkowe SPA
pakiet zabiegów SPA dla dzieci

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

GRUDNIOWY RELAKS
NA MAZURACH
3 grudzień - 21 grudzień 2018 | pobyt min. 2 noclegi

GRATIS

CENNIK PAKIETU
Pokój dwuosobowy

220 zł / doba

Apartament dwuosobowy

320 zł / doba

Willa z ogrodem dla czterech osób

440 zł / doba

dla trzech osób

330 zł / doba

DOSTAWKI
Dzieci do 10 lat

Dzieci
do lat 10

GRATIS

Dziecko w wieku 11 - 15 lat

70 zł / doba

Dziecko od 16 r. ż. / Osoba dorosła

110 zł / doba

Hotel przyjazny zwierzętom - pobyt pupila GRATIS

Stały bezpłatny dostęp do Wi-Fi

Hotel zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie atrakcji

ATRAKCJE HOTELU

Dodatkowych informacji udzieli Państwu hotelowa recepcja: +48 87 421 90 00, recepcja@hotel-amax.pl

