
 

 

 

 

 

 

pakiet 7 dniowy 

Rodzinne lato w SPA 
 

Łączymy przyjemne z pożytecznym. Zastanawiasz się gdzie spędzić wakacje? Dobrze trafiłeś! 
Tylko dla Ciebie i Twojej rodziny, stworzyliśmy pakiet, dzięki któremu, Wasze wakacje staną się wymarzonymi i takimi, które będziecie później 

jeszcze długo i mile wspominać. Zapraszamy do spędzenia wspólnego wypoczynku i relaksu w naszym obiekcie. Piękne otoczenie przyrody, 
bezpieczny ogrodzony teren, bogata oferta zabiegów w MediSPA i aktywności Wellness – to nasze atuty. 

 

Pakiet zawiera: 

• zakwaterowanie zgodnie z dokonaną rezerwacją 

• śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego 

• kosz owoców do pokoju 

• „Słodka pokusa” w Art Cafe – drink i soczek powitalny, w towarzystwie słodkości 

• dla dzieci: animacje (od lipca do końca sierpnia), zabawy, multimedia, seanse bajkowe, zajęcia profilowane, karaoke, wypożyczalnia 
gier planszowych 

• lunch dla dzieci 

• 1 x czekoladowe SPA dla „łasuchów” - dla każdego dziecka 

• bon prozdrowotny do MediSPA - wartość 120 zł 

• 2 x wejście do strefy Wellness: hydromasaż w wannie SPA (1 seans - 20 minut), sauna (1 seans – 30 minut),  
mini cardio (2 x po 30 minut) 

• 2 x wyprawa kajakami po jeziorze (łącznie 2 godziny) 

• 10 % zniżki na zabiegi lecznicze i SPA (oprócz zabiegów kosmetycznych) 

• zajęcia fitness 

• Aqua aerobik 

• Nordic Walking oraz wypożyczenie kijków do Nordic Walking na czas pobytu 

• korzystanie z basenu odkrytego (od końca maja do początku września) 

• teren rekreacyjny z boiskami do: do siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej 

• siłownia zewnętrzna 

• zewnętrzny tenis stołowy 

• Internet bezprzewodowy – gwarantowany w wyznaczonych miejscach 

• miejsce postojowe 

• opłata miejscowa (klimatyczna) 

dziecko do lat 4 bez oddzielnego miejsca do spania i osobnej porcji wyżywienia – opłata stała za media 175 zł/7 dni 

 

koszt pakietu: 

 
pokój 2 osobowy pokój 3-4 osobowy 

sezon średni sezon wysoki sezon średni sezon wysoki 

osoba dorosła 2250 zł 2380 zł 2120 zł 2250 zł 

dziecko 4-10 lat 1580 zł 1720 zł 1580 zł 1720 zł 


