WEEKEND MAJOWY

w pakiecie

Wiosną na Mazurach
30 KWIECIEŃ - 5 MA J 2019

|

%
TANIEJ

pobyt min. 3 noclegi

PAKIET ZAWIERA
Noclegi w komfortowych pokojach, apartamentach
lub willach z kominkiem i prywatnym ogrodem
Łóżeczka i wanienki dziecięce dostępne w hotelu
Śniadania w formie bufetu i live cooking- naturalne produkty,
specjały z hotelowej wędzarni, potrawy dla dzieci
Obiadokolacje w formie bufetu lub pikników ogniskowogrillowych. Kulinarna podróż dookoła świata, wzbogacana
produktami regionalnymi. Codziennie różnorodne menu

W hotelu znajdziesz
pokój zabaw na niepogodę, plac zabaw w ogrodzie, basen,
gry multimedialne /PS, X-box/ i planszowe, tenis stołowy, bilard
Nielimitowany dostęp atrakcji i strefy wellness:
basen wewnętrzny, sauna sucha, jacuzzi
z widokiem na jezioro, bilard, ping-pong
Bezpłatny Internet Wi-Fi w całym obiekcie
Hotel przyjazny zwierzętom - pobyt pupila gratis

POKAZ FIRESHOW - WIDOWISKOWY TANIEC Z OGNIEM / PIĄTEK
Pokaz tańca z ogniem, wzbogacony o oprawę
muzyczną, która dopełnia kunsztu sztukmistrzów

ATRAKCJE RODZINNE
Warsztaty balonowe nie tylko dla dzieci
Piknik w ogrodzie z grillem i atrakcjami
Olimpiada na wesoło w hotelowym basenie
Turniej strzelania do tarczy
Warsztaty SPA i kulinarne
Wieczorne ogniska
Wieczór z muzyką na żywo / sobota

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany atrakcji dodatkowych

Dodatkowych informacji udzieli hotelowa recepcja:

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

DODATKOWO PROPONUJEMY
La Fleur SPA - wiosenne zabiegi i rytuały upiększające,
relaksujące aromaterapie olejkami eterycznymi, masaże
dla dwojga, seanse w saunie parowej na wyłączność
Bajkowe SPA - pakiet zabiegów SPA dla dzieci
Restauracja w Zatoce - Szef Kuchni Piotr Zawalich zaprasza
zarówno na dania z menu wiosennego, jak i na specjały
z hotelowej wędzarni (ryby, sery, mięsiwa). Samego Szefa
spotkacie na live cooking podczas kolacji grillowych
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GRATIS

pobyt min. 3 noclegi

CENNIK PAKIETU

min. 3 noclegi

Pokój dwuosobowy

575 zł / doba

Apartament dwuosobowy

675 zł / doba

Willa z ogrodem dla czterech osób

1199 zł / doba

DOSTAWKI
(cena zawiera wszystkie elementy pakietu)

Dzieci do 10 lat
Dziecko w wieku 11 - 15 lat

GRATIS
150 zł / doba

ATRAKCJE
Rowery / wiosenne wycieczki po okolicznych lasach i miasteczkach
Jachty / organizacja rejsów żaglówką, motorówką, parostatkiem
Puszcza Piska / w pobliżu wiele atrakcyjnych tras idealnych na spacery
Atrakcje blisko hotelu / Mikołajek: park dzikich zwierząt, punkty widokowe,
przystań statków wycieczkowych, park wodny, była kwatera Hitlera, kajaki

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany atrakcji dodatkowych

Dodatkowych informacji udzieli hotelowa recepcja:

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

dzieci
do lat 10

