DŁUGI WEEKEND CZERWCOWY

Przedsmak lata na Mazurach

Tylko u nas

GRATIS
dzieci do

10 lat

30 MA JA - 03 CZERWCA 2018 | pobyt min. 3 noclegi
PAKIET ZAWIERA:

Śniadania w formie bufetu i live cooking - naturalne produkty,
specjały z hotelowej wędzarni, potrawy dla dzieci
Smakowite obiadokolacje w formie bufetu w Restauracji
oraz grillowo-ogniskowe w formie pikniku w hotelowym ogrodzie

Atrakcje dla całej rodziny
Nielimitowany dostęp do strefy wellness:
basenu wewnętrznego i zewnętrznego, sauny
suchej, jacuzzi z widokiem na jezioro
Ognisko z pieczeniem kiełbasek w ogrodzie hotelowym
Bilard, kijki do nordic walking, stół do ping-ponga
Wi-Fi na terenie całego obiektu

W menu obiadokolacji dania z myślą o dzieciach

Hotel przyjazny zwierzętom - pobyt pupila gratis

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

Przedłużony Dzień Dziecka
2 czerwca Klub Zabaw dla dzieci. Pod okiem wykwalifikowanej
animatorki atrakcje dla dzieci, w tym n.p :
- warsztaty artystyczne i cukiernicze
- gry zespołowe i karaoke
- zabawy integracyjne i gry terenowe w ogrodzie
W Hotelu dla dzieci
Codzienne bajkowe kino dla najmłodszych na dużym ekranie
Sala gier i zabaw dla dzieci z kącikiem gier video
W ogrodzie strefa gier pod namiotem: tenis stołowy, piłkarzyki
Plac zabaw, basen z dmuchanymi zabawkami, megatrampolina

DODATKOWO PROPONUJEMY:
La Fleur SPA z bogatą ofertą masaży, zabiegów i rytuałów
pielęgnacyjnych na twarz i ciało
Bajkowe SPA - pakiet zabiegów SPA dla dzieci
Możliwość organizacji atrakcji dodatkowych m.in.:
rejs żaglówką lub motorówką po mazurskich jeziorach,
wycieczki rowerowe z przewodnikiem, wyprawy wędkarskie,
rejsy widokowe po Jeziorze Śniardwy i wiele innych
* Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie atrakcji
* *Usługi SPA / atrakcje nieobjęte ofertą dodatkowo płatne

Dodatkowych informacji udzieli Państwu hotelowa recepcja:

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

DŁUGI WEEKEND CZERWCOWY

Tylko u nas

Przedsmak lata na Mazurach

GRATIS
dzieci do

10 lat

30 MA JA - 03CZERWCA 2018 | pobyt min. 3 noclegi

4 noclegi

CENNIK PAKIETU

3 noclegi

Pokój dwuosobowy

560 zł / doba

530 zł / doba

Apartament dwuosobowy

660 zł / doba

630 zł / doba

Willa z ogrodem do czterech osób

1200 zł / doba

1100 zł / doba

GRATIS

GRATIS

Dziecko w wieku 10 - 15 lat *

140 zł / doba

130 zł / doba

Dziecko od 16 lat/ osoba dorosła *

210 zł / doba

200 zł / doba

DOSTAWKI
(cena zawiera wszystkie elementy pakietu)

Dzieci do 10 lat *

* Dzieci na rozkładanej sofie lub dostawce w pokoju z osobami dorosłymi

Atrakcje w okolicy:
Leśniczówka Pranie- muzeum K.I. Gałczyńskiego, Park dzikich zwierząt Kadzidłowo, Wilczy Szaniec w Gierłoży, Twierdza
Boyen w Giżycku, liczne trasy na wycieczki rowerowe i piesze w tym ścieżki edukacyjne Puszczy Piskiej, spływy rzeką Krutynią
W HOTELU

Dodatkowych informacji udzieli Państwu hotelowa recepcja:

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

