Jastrzębia Góra - PRIMAVERA
100 m

POŁOŻENIE: 300 m od plaży.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen letni z podgrzewaną
wodą, kawiarnia z kącikiem zabaw dla dzieci, tenis stołowy,
bilard, piłkarzyki, plac zabaw, bawialnia, mini zoo, miejsce na
ognisko/grill, boiska sportowe, siłownia zewnętrzna, parking,
wypożyczalnia rowerów, łódek i kajaków. Internet WiFi w
wyznaczonych miejscach. Latem program animacyjny.
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik.
Domki Brda (50 m2) 4-6-os.: 2-piętrowe; salon (kanapa 2-os.),
2 sypialnie 2-os., TV, aneks kuchenny (kuchenka, zmywarka,
lodówka, czajnik), łazienka, grill.
Domki Mikołajki 2-os. (1-pokojowe, 18 m2) i 3-4-os.
(2-pokojowe, 24 m2): łazienka, TV, lodówka.
Na wyposażeniu pokoi/domków ręczniki, suszarki i sprzęt
plażowy.
od godz. 17:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania, obiadokolacje i kolacje w formie
bufetu szwedzkiego. Obiady serwowane przez kelnerów. Na
śniadania i kolacje menu dziecięce.
A=05.05-23.06, 01.09-30.09; B=23.06-01.09
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POŁOŻENIE: 100 m od morza.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, Park Wodny (3 baseny
kryte, brodzik, rwąca rzeka, zjeżdżalnie, jacuzzi) i Świat
Saun, rowery górskie, siłownia, boiska sportowe, kort
tenisowy, tenis stołowy, kawiarnia, parking. Internet WiFi.
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 1, 2 i 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os: łazienka, TV, lodówka, ręczniki, suszarka do włosów, leżaki,
balkon (znaczna większość).
Domki 4-os.: łazienka, 2 x TV, aneks kuchenny (lodówka,
mikrofalówka, talerze, kubki, sztućce, czajnik), ręczniki,
taras. W pokoju dziennym kanapa 2-os. i 2 pojedyncze
tapczany, na piętrze 2 sypialnie (w tym 1 przejściowa).
W każdym pokoju możliwa 1 dostawka, w każdym
domku maks. 4 dostawki.
od godz. 18:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Wszystkie posiłki w postaci bogatego
bufetu. W godz. 15:30-16:30 kawa, herbata, ciastka.
W godz. 14:30-15:30 lody dla dzieci.
DZIECI: Place zabaw, mini-zoo, bawialnia z małpim
gajem, zjeżdżalnia na krytym basenie, basen letni z atrakcjami wodnymi, gry planszowe, zajęcia animacyjne,
warsztaty, teatrzyki, „Kids Party”, poobiednie lody.
ROZRYWKA: Wieczory filmowe, animacje dla całej rodziny, biesiada grillowa, dyskoteki, turnieje sportowe, warsztaty pielęgnacyjne.
PAKIET SPA:
3 atrakcyjne zabiegi (inne dla Pań i Panów).

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie (dot. pokoi),
basen, bawialnia, animacje dla dzieci i dorosłych,

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (6/doba),
grzejnik do domku (42/doba), pobyt ze zwierzęciem
(20/doba), rowery, kajaki, łódki,
łóżeczko dziecięce (15/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń (przy 2 os. pełnopłatnych):
opłata 120/tydzień,
do lat 10: zniżka 20 % (pokoje – nie łączy się ze zniżką
za dostawkę).

www.facebook.com/udanewczasy
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Pakiet SPA

+250/os.

dostawka dla os. > 15 lat (domek): zniżka 15 %

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, Park Wodny,
siłownia, kort tenisowy (zapisy), tenis stołowy, dancingi,
Aqua-aerobik, bogaty program animacyjny, parking;
dla dzieci: basen letni,„Kids Party”,
bawialnia, popołudniowe lody

Dopłata:

opłata klimatyczna, łóżeczko dla małego dziecka, rowery

Dzieci:

do lat 2 bez świadczeń:
opłata 210/tydzień,
do lat 8 (dostawka):
zniżka 40 % (pokoje), 35 % (domki),
do lat 15 (dostawka):
zniżka 25 % (pokoje), 20 % (domki).

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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