
7-dniowy pobyt od sob. do soboty w terminie 11.01 – 22.02.2020.
 

Oferta obejmuje:
7-dniowy pobyt z wyżywieniem
(śniadanie, obiad, kolacja)
Pobyt rozpoczyna się obiadem (doba od godziny 16:00) 
i kończy się śniadaniem (doba do godziny 10:00).
 

Codzienne 3 godzinne wejście na basen w Aquaparku 
w Ustroniu Morskim w cenie pobytu.
 

Gimnastyka ogólna i korekcyjna dla dzieci.
Jeden wieczorek taneczny lub ognisko dla dzieci i dorosłych 
przy muzyce na żywo.
Animacje, gry i zabawy dla dzieci, sala z grami i konsolą PlayStation,
monitorowany prywatny parking.

Dodatkowo w ofercie:
5x inhalacje, 5x światłoterapia.

Pokój STUDIO 2+2
790zł od osoby dorosłej 
(dwie osoby dorosłe w pokoju plus dwoje dzieci gratis)

Pokój RODZINNY
890 zł od osoby dorosłej 
(na jedną osobę dorosłą w pokoju jedno dziecko gratis)

Pokój LUX, APARTAMENT
1090 zł od osoby dorosłej 
(dwie osoby dorosłe w pokoju plus dwoje dzieci gratis)

Informacje ogólne do wszystkich ofert:

Dzieci do lat 3 - bez świadczeń, na wspólnym łóżku - BEZPŁATNIE.
Na miejscu pobierana jest  opłata klimatyczna.
W dniu przyjazdu i wyjazdu zapewniamy transport do/z ośrodka z dworca 
w Koszalinie lub Kołobrzegu. (transport bezpłatny – pobyt min. 7 dni)

Oferty nie łączą się z innymi rabatami i promocjami.     
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Pobyt od soboty do soboty w terminie 21.12 – 28.12.2019
Oferta obejmuje:
7-dniowy pobyt z wyżywieniem
(śniadanie, obiad, kolacja)
Pobyt rozpoczyna się obiadem (doba od godziny 14:00)
i kończy się śniadaniem (doba do godziny 11.00).

24.12 uroczysta kolacja wigilijna z tradycyjnymi polskimi potrawami,
wręczenie prezentów (przywiezionych przez rodziców) dzieciom
przez św. Mikołaja.

25.12 i 26.12 uroczyste świąteczne obiady oraz domowe wypieki.

Codzienne 3 godzinne wejście na basen w Aquaparku 
w Ustroniu Morskim w cenie pobytu (dojazd płatny lub własny).

Animacje, gry i zabawy dla dzieci, sala z grami i konsolą PlayStation,
monitorowany prywatny parking, darmowy internet.

Pokój STUDIO 2+2
740 zł od osoby, bez zabiegów
790 zł od osoby, z zabiegami

Pokój RODZINNY
840 zł od osoby, bez zabiegów, trzecia osoba w pokoju -30%, 
czwarta -50%.
890 zł od osoby, z zabiegami, trzecia osoba w pokoju -30%,
czwarta -50%.

Pokój LUX, APARTAMENT
940 zł od osoby, bez zabiegów, trzecia osoba w pokoju -30%, 
czwarta -50% 
990 zł od osoby, z zabiegami, trzecia osoba w pokoju -30%, 
czwarta -50%

Możliwość skorzystania z bogatej oferty zabiegów.

W dniu rozpoczęcia i zakończenia oferty zapewniamy transport 
do/z ośrodka z dworca w Koszalinie lub Kołobrzegu.

Pobyt od soboty do soboty terminie 28.12.2019 – 04.01.2020

Oferta obejmuje:
7-dniowy pobyt z wyżywieniem
(śniadanie, obiad, kolacja)
Pobyt rozpoczyna się obiadem (doba od godziny 16:00)
i kończy się śniadaniem (doba do godziny 11.00).

31.12 bal sylwestrowy przy muzyce na żywo i obfitym menu 
(alkohol - jedna butelka na parę)

Codzienne 3 godzinne wejście na basen w Aquaparku
w Ustroniu Morskim w cenie pobytu (dojazd płatny lub własny).

Animacje, gry i zabawy dla dzieci, sala z grami i konsolą PlayStation,
monitorowany prywatny parking, darmowy internet.

Pokój STUDIO 2+2
740 zł od osoby, bez zabiegów
790 zł od osoby, z zabiegami

Pokój RODZINNY
840 zł od osoby, bez zabiegów, trzecia osoba w pokoju -30%, 
czwarta -50%
890 zł od osoby, z zabiegami, trzecia osoba w pokoju -30%,
czwarta -50%

Pokój LUX, APARTAMENT
940 zł od osoby, bez zabiegów, trzecia osoba w pokoju -30%, 
czwarta -50% 
990 zł od osoby, z zabiegami, trzecia osoba w pokoju -30%, 
czwarta -50%

Możliwość skorzystania z bogatej oferty gabinetów zabiegowych.

W dniu rozpoczęcia i zakończenia oferty zapewniamy transport 
do/z ośrodka z dworca w Koszalinie lub Kołobrzegu.

Sylwester
2019

W dniu rozpoczęcia i zakończenia oferty zapewniamy transport 
do/z ośrodka z dworca w Koszalinie lub Kołobrzegu.

Wielkanoc
2020

5-dniowy pobyt od piątku do wtorku w terminie 10.04-14.04.2020.

Oferta obejmuje:
5-dniowy pobyt z wyżywieniem 
4 noclegi (śniadanie, obiad, kolacja)
Pobyt rozpoczyna się kolacją (doba od godziny 16:00)
i kończy się obiadem (doba do godziny 13.00).
Menu Wielkanocne.
 
Codzienne 3 godzinne wejście na basen w Aquaparku 
w Ustroniu Morskim w cenie pobytu (dojazd płatny lub własny).

Animacje, gry i zabawy dla dzieci, sala z grami i konsolą PlayStation,
monitorowany prywatny parking, darmowy internet.

Pokój STUDIO 2+2
590 zł od osoby, bez zabiegów.
 
Pokój RODZINNY
690 zł od osoby, bez zabiegów, trzecia osoba w pokoju -30%, 
czwarta -50%.
 
Pokój LUX, APARTAMENT
745 zł od osoby, bez zabiegów, trzecia osoba w pokoju -30%,
czwarta -50%.

Dzieci do lat 3 (nocleg na wspólnym łóżku) – bezpłatnie.
Dzieci do lat 16 – doba 50zł/os.– przy 2 osobach dorosłych w pokoju.

10% RABATU przy pobycie świątecznym oraz noworocznym (2 tygodnie) 


