Nie trzeba znad żadnego Andrzeja, aby świętowad jego imieniny. To ostatnia okazja, aby oddad się
hucznej zabawie przed rozpoczęciem Adwentu. Smaki Kaszubskie, relaks w strefie Spa & Wellness
i huczna Impreza Andrzejkowa z formułą OPEN BAR. To Cię czeka U Stolëma.

Pakiet Weekend Andrzejkowy w terminie 25-27.XI.2022 obejmuje:
Zakwaterowanie i wyżywienie:
* 2 noclegi /zgodnie z wybraną opcją zakwaterowania/,
* 2 śniadania w formie szwedzkiego stołu,
* obiadokolację „Smaki Kaszub”,
* lunch Andrzejkowy,
* przedłużona doba hotelowa do godz. 13:00.

Aktywnośd i Rekreacja:
* ognisko z kiełbaskami, kaszubskim pieczywem i „cepłim pitku” na rozgrzewkę,
* zajęcia fitness /streching i zdrowy kręgosłup/,
* dostęp do strefy Spa & Wellness: siłownia, grota solna, jacuzzi,
kompleks saun: sauna sucha, sauna infrared, łaźnia parowa.

* zabawę Andrzejkową z OPEN BAR prowadzoną przez Dj’a.
Typ zakwaterowania

Osoba Dorosła

Pokój 2 osobowy

640 zł./os.

Pokój 3 osobowy typ A lub B

600 zł./os.

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

Domek 4-6 osobowy typu Wieżyca

520 zł./os.

600 zł./os.

* piąta i szósta osoba w domku /dostawka/

550 zł./os.

Apartament 2 pokojowy lub 2 poziomowy

700 zł./os.

* trzecia i czwarta osoba w apartamencie 2 pokojowym
* piąta i szósta osoba w apartamencie 2 poziomowym

570 zł./os.
570 zł./os.

Oferta Zabawa Andrzejkowa z noclegiem 26/27.XI.22 obejmuje:
* nocleg, korzystanie z strefy Spa& Wellness, Zabawę Andrzejkową z Open Bar, śniadanie.
Koszt: 340 zł./os. /oferta dostępna wyłącznie dla pokoi 4 osobowych/
Poszczególne atrakcje będą odbywad się w zależności od warunków pogodowych, program pobytu może ulec zmianie.
Bal Andrzejkowy wyłącznie dla osób powyżej 16 roku życia. Dzieci do lat 16 – 250 zł./os. Weekend Andrzejkowy
/nie uczestniczą w imprezie, otrzymują kolację/. Na miejscu obowiązuje opłata miejscowa 2,00 zł./doba płatna gotówką.

Centrum Rekreacji U Stolema Ostrzyce, ul. Droga Kaszubska 8A, 83-314 Somonino
Tel. 58 684-18-77 www.ustolema.pl e-mail: recepcja@ustolema.pl

