WIELKANOC

%
W pakiecie

Rodzinne Święta z atrakcjami

TANIEJ

30.03 - 03.04.2018 | pobyt min. 3 noclegi
PAKIET ZAWIERA
Noclegi w komfortowych pokojach, apartamentach
lub willach z kominkiem i prywatnym ogrodem
Na wyposażeniu m.in. czajnik, filiżanki, książki
Możliwość wstawienia wanienki dziecięcej i łóżeczka
turystycznego - nieodpłatnie
Tradycyjne świąteczne śniadania w formie bufetu z elementami
kuchni regionalnej oraz ze specjałami z hotelowej wędzarni
Świąteczne obiadokolacje w formie bufetu. Degustacja
świątecznych wypieków (mazurki, baby, paschy)
Koszyczek ze święconką dla każdej z rodzin

Atrakcje dla całej rodziny
Nielimitowany dostęp do strefy wellness:
basenu wewnętrznego, sauny suchej, jacuzzi
z widokiem na jezioro
Biesiada przy ognisku z pieczonym ziemniakiem
Wieczór z muzyką na żywo
Gry planszowe - rodzinna integracja
Rodzinny seans filmowy na dużym ekranie
Bilard, X-box, PS 2, PS 3
Bezpłatny Internet bezprzewodowy Wi-Fi
Hotel przyjazny zwierzętom - pobyt pupila gratis

W menu obiadokolacji dania dla dzieci
Zwierzęta Eulalii w hotelowym ogrodzie - poznaj oswojone
zwierzęta / np. kucyk, owieczka, osiołek
Poszukiwania Wielkanocnego Zajączka - wielkanocny
upominek dla każdego dziecka
Warsztaty plastyczne dla dzieci
Śmigus Dyngus - pokaz wozu straży pożarnej i sprzętu
pożarniczego, popisowe lanie wody
Basen wewnętrzny z dmuchańcami, kącik gier video,
pokój zabaw dla dzieci, stół do ping ponga, plac zabaw

DODATKOWO PROPONUJEMY*
La Fleur SPA- zabiegi i rytuały upiększające przy użyciu
luksusowych kosmetyków marki Decleor. Relaksujące
aromaterapie olejkami eterycznymi, masaże dla dwojga,
seanse w saunie parowej na wyłączność
Bajkowe SPA - pakiet zabiegów SPA dla dzieci

Nastrojowy wieczór z muzyką na żywo w Restauracji
w Zatoce
* Hotel zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie atrakcji

* Usługi / atrakcje dodatkowo płatne

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

Rodzinne Święta z atrakcjami

TANIEJ

30.03 - 03.04.2018 | 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 *

* Dzieci na rozkładanej sofie lub dostawce w pokoju z osobami dorosłymi. Cena zawiera wszystkie elementy pakietu.

%

OFERTA FIRST MINUTE *
10 % rabatu przy potwierdzeniu rezerwacji wpłatą zaliczki w terminie
zaznaczonym w kalkulacji pobytu. Oferta obowiązuje do 20 lutego 2018.

ATRAKCJE HOTELU

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

