WIELKANOC

%

RODZINNE ŚWIĘTA NATURALNIE

w pakiecie

TANIEJ

19.04 - 23.04.2019 | 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

W hotelu znajdziesz
pokój zabaw na niepogodę, plac zabaw w ogrodzie,
basen, gry multimedialne /PS, X-box/ i planszowe,
tenis stołowy, bilard, inne

Śniadania świąteczne w formie bufetu z elementami kuchni regionalnej oraz ze specjałami z hotelowej wędzarni
Tradycyjne wielkanocne obiadokolacje w formie bufetu
Degustacja świątecznych wypieków (mazurki, baby, paschy)
W sobotę koszyczek ze święconką dla każdej z rodzin
W menu obiadokolacji dania dla dzieci

Nielimitowany dostęp atrakcji i strefy wellness:
basen wewnętrzny, sauna sucha, jacuzzi
z widokiem na jezioro, bilard, ping-pong

ŚMIGUS DYNGUS
pokaz wozu i sprzętu straży pożarnej, popisowe lanie wody

Hotel przyjazny zwierzętom - pobyt pupila gratis

WIELKANOCNA NIESPODZIANKA
atrakcja rodzinna okryta wiosenną tajemnicą ;)
POSZUKIWANIA WIELKANOCNEGO ZAJĄCZKA
słodki upominek dla każdego dziecka

Bezpłatny Internet Wi-Fi w całym obiekcie

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

Wieczór z muzyką na żywo
Restauracja w Zatoce - Szef Kuchni Piotr Zawalich zaprasza
zarówno na dania z menu wiosennego, jak i na specjały
z hotelowej wędzarni (ryby, sery, mięsiwa)
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany atrakcji dodatkowych

Dodatkowych informacji udzieli hotelowa recepcja:

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

WIELKANOC

dzieci
do lat 10

RODZINNE ŚWIĘTA NATURALNIE

GRATIS

19.04 - 23.04.2019 | pobyt min. 3 noclegi

CENNIK PAKIETU

3 noclegi

4 noclegi

Pokój dwuosobowy

580 zł / doba

520 zł / doba

Apartament dwuosobowy

680 zł / doba

620 zł / doba

Willa z ogrodem dla czterech osób

1250 zł / doba

1120 zł / doba

GRATIS

GRATIS

150 zł / doba

145 zł / doba

DOSTAWKI
Dzieci do 10 lat
Dziecko w wieku 10 - 15 lat
(cena zawiera wszystkie elementy pakietu)

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany atrakcji dodatkowych

Dodatkowych informacji udzieli hotelowa recepcja:

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

ATRAKCJE HOTELU

