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Pakiet Stolëmowe Ostatki w terminie 17-19.02.2023 obejmuje: 
Zakwaterowanie i wyżywienie: 

* 2 noclegi /zgodnie z wybraną opcją zakwaterowania/, 

* 2 śniadania w formie szwedzkiego stołu, 

* obiadokolację „Smaki Kaszub”, 

* przedłużona doba hotelowa do godz. 13:00. 

Aktywnośd i Rekreacja: 
* kulig lub przejażdżka wozami drabiniastymi, 

* ognisko z kiełbaskami, żurkiem, 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 karnawałową z OPEN BAR prowadzoną przez Dj’a. 
 

 

 

Pakiet „Ostatki z noclegiem” 18/19.02.23 obejmuje: 
* nocleg, korzystanie z strefy Spa& Wellness, zabawę Stolëmowe Ostatki, śniadanie. 

Koszt: 380 zł./os. /oferta dostępna wyłącznie dla pokoi/ 

Zabawa „Stolëmowe Ostatki” z Open Bar w dniu 18.02.23 – 230 zł./os. 
 

Poszczególne atrakcje będą odbywad się w zależności od warunków pogodowych, program pobytu może ulec zmianie. 
Bal Karnawałowy wyłącznie dla osób powyżej 16 roku życia. Dzieci do lat 16 – 250 zł./os. nie uczestniczą w balu, otrzymują kolację.  

Typ zakwaterowania Osoba Dorosła 

Pokój 2 osobowy 610 zł./os. 

Pokój 3 osobowy typ A lub B  
     * czwarta osoba w pokoju 3 os. typ B /dostawka/ 

570 zł./os. 
490 zł./os. 

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

670 zł./os. 
540 zł./os. 
540 zł./os. 

 Kto się bawi w ostatki, ten piękny i gładki! Spędź ostatni weekend karnawału na  Kaszubach.  
Smaki Kaszubskie, relaks w strefie Spa & Wellness i zabawa karnawałowa,  

z formułą OPEN BAR – to Cię czeka U Stolëma. 



 

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 

Na miejscu obowiązuje opłata miejscowa 2,00 zł./doba płatna gotówką.  


