Wszystkich chcących przeżyd świąteczną przygodę na Ziemi Kaszubskiej, zapraszamy
do skorzystania z naszej oferty świątecznej. U nas będą mieli Paostwo szansę zapoznad się
z kulturą kaszubską, smacznie zjeśd i bez ograniczeo relaksowad się w strefie SPA.

Zakwaterowanie:
* 3 noclegi w wybranej opcji zakwaterowania.

Pełne wyżywienie:
* piątek: obiadokolacja,
* sobota: śniadanie, obiad, kolacja wigilijna,
* niedziela: śniadanie, obiad świąteczny, kolacja kaszubska,
* poniedziałek: śniadanie, obiad świąteczny.

Aktywnośd:
* zajęcia na sali fitness /streching i zdrowy kręgosłup/,
* marsz Nordic Walking z instruktorem.

Rekreacja:
* wspólne strojenie choinki przez najmłodszych,
* przejażdżka wozami drabiniastymi,
* zajęcia z Kaszubskim Twórcą Ludowym,
* kolacja kaszubska w towarzystwie muzyki i żartów wesołej kapeli kaszubskiej,
* ognisko z kiełbaskami i czymś na rozgrzewkę,
* korzystanie z salki zabaw przez najmłodszych,
* korzystanie z strefy Spa & Wellness w godzinach otwarcia strefy:
siłownia, grota solna, sauna sucha, infrared, łaźnia parowa, jacuzzi.
Typ zakwaterowania

Osoba Dorosła

Pokój 2 osobowy

1320 zł./os.

Pokój 3 osobowy typ A lub B

1140 zł./os.

* czwarta osoba w pokoju 3 os. typ B /dostawka/

Domek 4-6 osobowy typu Wieżyca
* piąta i szósta osoba w domku

Apartament 2 pokojowy lub 2 poziomowy
* trzecia i czwarta osoba w apartamencie 2 pokojowym
* piąta i szósta osoba w apartamencie 2 poziomowym

780 zł./os.

Dziecko do lat 10
690 zł./os.

1140 zł./os.
780 zł./os.

690 zł./os.

1440 zł./os.
1020 zł./os.
1020 zł./os.

930 zł./os.

Poszczególne atrakcje będą odbywad się w zależności od warunków pogodowych i aktualnie obowiązujących obostrzeo epidemicznych.
Program pobytu może ulec zmianie. Pobyt dzieci do lat 3 – bezpłatnie /śpiące w łóżku z rodzicem/.
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Łóżeczko turystyczne dla dziecka – 30 zł./jednorazowo /konieczna rezerwacja/. Opłata za pobyt psa – 40 zł./doba.
Na miejscu obowiązuje opłata miejscowa 2,00 zł./doba płatna gotówką.
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