Dzieci
do lat 10

PRZEDŁUŻENIE WAKACJI

GRATIS

1 wrzesień - 30 wrzesień 2018 | pobyt min. 2 noclegi

PAKIET ZAWIERA

DODATKOWO PROPONUJEMY

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

Restauracja w Zatoce
Szef Kuchni Piotr Zawalich zaprasza
zarówno na dania do wyboru z letniej karty menu,
jak i na specjały z hotelowej wędzarni (ryby, sery, mięsiwa)

Śniadania - naturalne produkty, specjały z hotelowej
wędzarni, dania dla dzieci
Obiadokolacje - kulinarna podróż dookoła świata, wzbogacona
regionalnymi specjałami. Codziennie różnorodne menu

W hotelu znajdziesz
pokój zabaw dla dzieci
gry planszowe i i multimedialne
plac zabaw i megatrampolina w ogrodzie
tenis stołowy
bilard
Strefa Wellness: basen kryty, sauna sucha, jacuzzi
basen zewnętrzny, leżaki, parasole
stały dostęp do Wi-Fi

La Fleur SPA
zabiegi i rytuały upiększające, relaksujące aromaterapie,
masaże dla dwojga, seanse w saunie parowej

Bajkowe SPA
pakiet zabiegów SPA dla dzieci

Na Twoje życzenie zorganizujemy:
rejsy po mazurskich jeziorach, wycieczki rowerowe,
wyprawy wędkarskie, odpłatną opiekę nad dziećmi

Cotygodniowe ognisko z pieczeniem kiełbaski

Hotel zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie atrakcji
Dodatkowych informacji udzieli Państwu hotelowa recepcja:

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

PRZEDŁUŻENIE WAKACJI
CENNIK PAKIETU
Pokój dwuosobowy

320 zł / doba

Apartament dwuosobowy

420 zł / doba

Willa z ogrodem dla czterech osób

640 zł / doba

DOSTAWKI
Dzieci do 10 lat

GRATIS

Dziecko w wieku 11 - 15 lat

90 zł / doba

Dziecko od 16 r. ż. / Osoba dorosła

140 zł / doba

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

Hotel przyjazny zwierzętom - pobyt pupila GRATIS

%

Możliwość uzyskania 15 % rabatu od cen oferty
przy wpłacie 100 % należności za pobyt / oferta bezzwrotna / o szczegóły zapytaj recepcję hotelu

ATRAKCJE HOTELU

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

%
W pakiecie

TANIEJ

