Jeśli chcą Państwo spędzić te wyjątkowe wiosenne Święta w miłej atmosferze,
poznać nowe miejsce – zapraszamy serdecznie! U nas będą mieli Państwo szansę zapoznać się
z kulturą kaszubską, smacznie zjeść i bez ograniczeń relaksować się w strefie SPA.
Piątek 19.04.2019 r.
- Obiadokolacja postna.
Sobota 20.04.2019 r.
- Śniadanie,
- Obiad,
- Kolacja „Smaki Kaszub”, gdzie czas będzie umilać muzyka i żarty wesołej kapeli kaszubskiej,
- Atrakcje: * Zajęcia fitness – wzmocnij swoją sylwetkę, spal zbędne kalorie,
* Zajęcia z twórcą ludowym – zapoznanie się z kulturą kaszubską, malowanie diabelskich skrzypiec i ceramiki,
* Wspólne przygotowywanie koszyczków z „święconką”,
* Przejażdżka wozami drabiniastymi – wyprawa do kościoła i wielkanocne święcenie pokarmów.

Niedziela Wielkanocna 21.04.2019 r.

- Uroczyste śniadanie wielkanocne przy wspólnym stole z tradycyjnymi potrawami świątecznymi,
- Uroczysty obiad świąteczny przy wspólnym stole, - Kolacja,
- Atrakcje: * Gubienie kalorii – marsz Nordic Walking, zapewniamy sprzęt i instruktora
* Degustacja win – bufet pełen win białych i czerwonych o różnych kompozycjach smakowych

Poniedziałek Wielkanocny 22.04.2019 r.
- Śniadanie
- Obiad świąteczny
- Przedłużona doba hotelowa do godz. 15.00

W cenie korzystanie z strefy Spa & Wellness: siłownia, grota solna, jacuzzi, kompleks saun:
sauna sucha, infrared, łaźnia parowa /w godzinach otwarcia/.
Typ zakwaterowania

Osoba Dorosła

Dziecko do lat 10

* Pokój 2 osobowy

660 zł./os.

460 zł./os.

* Pokój 3 osobowy typ A lub B lub Domek 4-6 osobowy

630 zł./os.

430 zł./os.

* Dodatkowa osoba w pokoju 3os. typ B /nocleg na sofie/

580 zł./os.

-

* Apartament 2 pokojowy lub 2 poziomowy

760 zł./os.

540 zł./os.

* Dodatkowa osoba w apartamencie /nocleg na sofie/

630 zł./os.

-

Poszczególne atrakcje będą odbywać się w zależności od warunków pogodowych. Program pobytu może ulec zmianie.
Pobyt dzieci do lat 3 – bezpłatnie /śpiące w łóżku z rodzicem/. Łóżeczko turystyczne dla dziecka – 20 zł./jednorazowo/ konieczna
wcześniejsza rezerwacja/. Opłata za pobyt psa – 10 zł./doba. Na miejscu obowiązuje opłata miejscowa 2,00 zł./doba.
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