WAKACYJNA
WYPRAWA PO TOTEM
Rodzinna przygoda na Mazurach

dzieci
do lat 10

GRATIS

01 LIPIEC - 31 SIERPIEŃ 2019 | 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 ogniskowo
-grillowych. Kulinarna podróż dookoła świata, wzbogacana
produktami regionalnymi. Codziennie różnorodne menu
Tygodniowy program gier i zabaw dla dzieci, a w nim:
zdobywanie sprawności nagradzane totemami (np. budowanie hotelu dla owadów, własnoręczne wykonanie kosmetyków, budowanie obozowiska), rodzinne konkursy,
spacery edukacyjne z animatorem, turniej strzelania,
zajęcia w ogrodzie, na basenie, w sali zabaw, w plenerze
W hotelu znajdziesz: pokój zabaw na niepogodę, plac
zabaw w ogrodzie, mega trampolinę, basen zewnętrzny
i wewnętrzny, kącik gier PS, Xbox, gry planszowe
Wykwalifikowany animator od pon. do pt. w godz. 11-19
Nielimitowany dostęp do atrakcji i strefy wellness:
basen wewnętrzny, sauna sucha, jacuzzi z widokiem
na jezioro, basen zewnętrzny z leżakami, parasolami,
bilard, ping-pong, szachy, gry planszowe

Hotel zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie atrakcji

Dodatkowych informacji udzieli Państwu hotelowa recepcja:

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

Wieczory z muzyką na żywo w ogrodzie hotelowym
wtorek i piątek

Bezpłatny Internet Wi-Fi w całym obiekcie
Hotel przyjazny zwierzętom - pobyt pupila GRATIS

DODATKOWO PROPONUJEMY
Restauracja w Zatoce - Szef Kuchni Piotr Zawalich zaprasza
zarówno na dania ze specjalnego menu wakacyjnego,
jak i na specjały z hotelowej wędzarni (ryby, sery, mięsiwa).
Samego Szefa spotkacie na live cooking podczas śniadań
oraz kolacji ogniskowo-grillowych
La Fleur SPA - wakacyjne zabiegi i rytuały upiększające,
relaksujące aromaterapie olejkami eterycznymi, masaże
dla dwojga, seanse w saunie parowej na wyłączność
Bajkowe SPA - pakiet zabiegów SPA dla dzieci
Rejsy unikatową repliką parostatku Ms Melanie
różnorodne trasy z uwzględnieniem lokalnych atrakcji np.
J. Śniardwy największe w Polsce / J. Bełdany i dzikie konie
bezpieczna atrakcja dla całej rodziny w dwóch wariantach:
2 godzinny rejs , 4 godzinny rejs / profesjonalna obsługa
start z hotelowej Mariny Amax- atrakcja na wyciągnięcie ręki

WAKACYJNA
WYPRAWA PO TOTEM

%
w pakiecie

TANIEJ

Rodzinna przygoda na Mazurach
3 - 5 noclegów

od 6 noclegów

WYPAD ZA MIASTO

PEŁNIA ATRAKCJI

CENNIK PAKIETU
TERMIN

Pokój dwuosobowy

599 zł / doba

519 zł / doba + REJS PAROSTATKIEM GRATIS

Apartament dwuosobowy

699 zł / doba

599 zł / doba + REJS PAROSTATKIEM GRATIS

1099 zł / doba

999 zł / doba + REJS PAROSTATKIEM GRATIS

Willa z ogrodem dla czterech osób

DOSTAWKI
Dzieci do 10 lat *
Dziecko w wieku 10 - 15 lat *

GRATIS

GRATIS
140 zł / doba

130 zł / doba

* Cena zawiera wszystkie elementy pakietu

Rejs unikatową repliką mazurskiego parostatku Ms Melanie / start z Mariny Amax
bilety w atrakcyjnej cenie dostępne w Recepcji Hotelu, dla pobytów w opcji PEŁNIA ATRAKCJI bilety na rodzinny rejs GRATIS

Możliwość uzyskania 10 % rabatu od cen oferty / przy wpłacie 100 % należności za pobyt
oferta bezzwrotna, o szczegóły zapytaj Recepcję Hotelu

Zrób Zdjęcie - Wygraj Totem / rodzinny konkurs fotograficzny
do wygrania vouchery upominkowe na pobyty w Hotelu Amax

W pobliżu hotelu / atrakcje i usługi turystyczne
plaża z ratownikiem / wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego / przystań statków wycieczkowych / park dzikich zwierząt / spływy kajakowe
Hotel Amax odpłatnie oferuje m.in. : krajobrazowe rejsy motorówką po szlaku WJM, romantyczne rejsy o zachodzie słońca , Yacht Food Service

ATRAKCJE HOTELU

WAKACYJNA
WYPRAWA PO TOTEM
Rodzinna przygoda na Mazurach

dzieci
do lat 10

GRATIS

WYPRAWA PO TOTEM TO

NA WARSZTATACH TWOJE DZIECKO

zdobywanie zdolności podczas codziennych
grupowych warsztatów na świeżym powietrzu

dowie się jak w domowych warunkach wykonać samodzielnie
kosmetyki takie jak aromatyzowane sole do kąpieli, naturalne
peelingi idealne na prezent, aksamitne mleka do kąpieli

zajęcia pod okiem doświadczonych animatorów,
zarówno w pobliskim lesie jak i na rozległym terenie
naszego hotelu

stworzy oryginalny las w słoiku z materiałów samodzielnie
przez siebie zgromadzonych podczas wyprawy do lasu,
taki kawałek Mazur będziecie mogli zabrać ze sobą do domu

kreatywne wyzwania każdego dnia
wspólnie z grupą wykona hotel dla owadów
za każdą obecność na zajęciach Wyprawa po totem
Twoje dziecko zostanie odznaczone symbolicznym
totemem w postaci ręcznie robionego koralika
inspirowanego motywami dzikiej przyrody
zbiór rękodzielniczych koralików będzie
stanowił oryginalną pamiątkę z pobytu
wystarczy wziąć udział w zajęciach, podczas warsztatów
nie ma rywalizacji, każde dziecko jest wygranym
Wyprawa po Totem to też rodzinny konkurs fotograficzny,
gdzie każdy ma szansę na wygranie pobytu w Hotelu Amax

Przyjedź do Mikołajek na wakacje i wygraj Totem !

Hotel zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie atrakcji

Dodatkowych informacji udzieli Państwu hotelowa recepcja:

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

rozbije obozowisko na terenie hotelu, z którego będzie
mogło korzystać podczas całego Waszego pobytu
samodzielnie wykona np. grę planszową używając do tego
dostępnych surowców naturalnych (kamienia, drewna, szyszek)
w zespole rodzinnym bądź z przyjaciółmi weźmie udział
w zawodach strzeleckich (bezpieczne strzelanie do tarczy, wiek min. 14 lat)
weźmie udział w integracyjnych zawodach gier zespołowych
i nie tylko (np. tenis stołowy, badminton, planszówki, kalambury)

Rodzinna przygoda na Mazurach

WYPRAWA PO TOTEM

PLAN POBY TU

Poniedziałek
08:00 – 11:00

Śniadanie / live cooking

09:30

Poranek z bohaterami dzieciństwa

09:30

Poranek z bohaterami dzieciństwa

11:00 - 19:00

Wakacje z Przygodą - całodniowe animacje pod okiem

11:00 - 19:00

Wakacje z Przygodą - całodniowe animacje pod okiem
wykwalifikowanego animatora

13:00 - 15:00

wykwalifikowanego animatora
13:00 - 15:00

Wakacyjna wyprawa po totem / atrakcja dla dzieci
- rozbijanie obozowiska / budowa szałasu

Wakacyjna wyprawa po totem / atrakcja dla dzieci
- samodzielne wykonanie lasu w słoiku

15:00 – 17:00

Obiadokolacja bufetowa z elementami kuchni azjatyckiej

15:00 – 17:00

Obiadokolacja bufetowa z elementami kuchni litewskiej

17:00 - 19:00

Wieczorne animacje zespołowe pod okiem animatora

17:00 - 19:00

Wieczorne animacje zespołowe pod okiem animatora

Piątek
Wtorek

08:00 – 11:00

Śniadanie / live cooking

08:00 – 11:00

Śniadanie / live cooking

09:30

Poranek z bohaterami dzieciństwa

09:30

Poranek z bohaterami dzieciństwa

11:00 - 19:00

Wakacje z Przygodą - całodniowe animacje pod okiem

11:00 - 19:00

Wakacje z Przygodą - całodniowe animacje pod okiem
wykwalifikowanego animatora

13:00 - 15:00

wykwalifikowanego animatora
13: 00 - 15:00

Wakacyjna wyprawa po totem / atrakcja dla dzieci
- warsztaty w drewnie i kamieniu

Wakacyjna wyprawa po totem / atrakcja dla dzieci
- warsztatowa produkcja kosmetyków

15:00 – 17:00

Obiadokolacja bufetowa z elementami kuchni mazurskiej

15:00 – 17:00

Obiadokolacja bufetowa z elementami kuchni włoskiej

19:00 - 21:00

Wieczór z muzyką na żywo

19:00 - 21:00

Wieczór z muzyką na żywo

Sobota
Środa

08:00 – 11:00

Śniadanie / live cooking

08:00 – 11:00

Śniadanie / live cooking

09:30

Poranek z bohaterami dzieciństwa

09:30

Poranek z bohaterami dzieciństwa

13:00 - 15:00

Wakacyjna wyprawa po totem / atrakcja dla dzieci

11:00 - 19:00

Wakacje z Przygodą - całodniowe animacje pod okiem
wykwalifikowanego animatora

13:00 - 15:00

- rodzinne zawody strzeleckie (dorośli i dzieci powyżej 14 r. ż. )
15:00 – 17:00

Piknik grillowo-ogniskowy w ogrodzie

Wakacyjna wyprawa po totem / atrakcja dla dzieci
- wykonanie hotelu dla owadów

Niedziela

15:00 – 17:00

Piknik grillowo-ogniskowy w ogrodzie

08:00 – 11:00

Śniadanie / live cooking

17:00 - 19:00

Wieczorne animacje zespołowe pod okiem animatora

09:30

Poranek z bohaterami dzieciństwa

13:00 - 15:00

Wakacyjna wyprawa po totem / atrakcja dla dzieci

Czwartek
08:00 – 11:00

- w grupie siła / rodzinny turniej gier
Śniadanie / live cooking

15:00 – 17:00

Obiadokolacja bufetowa z elementami kuchni greckiej

