NAD JEZIOREM

GIŻYCKO

HOTEL MAZURY
POŁOŻENIE: 150 m od jeziora Kisajno.
WYPOSAŻENIE: 3 budynki hotelowe, restauracja, bar, zarybiony staw, bilard, piłkarzyki,
plac zabaw dla dzieci, monitorowany parking,
wiaty grillowe. Jest wypożyczalnia rowerów
i kijków Nordic Walking. Internet WiFi.
POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, TV, ręczniki, suszarka do włosów. Część pokoi posiada balkon.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i podawane do stolików obiadokolacje.
A=06.06-27.06, 05.09-27.09; B=27.06-05.09

Cena za tydzień/os.

HOTEL
MAZURY
wyż.

A

B

1430

1580

2-os.

1099

1220

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, rejs statkiem
po jeziorze, spacer z przewodnikiem po Giżycku,
ognisko z kiełbaskami, rowery turystyczne (raz na
tydzień), możliwość wędkowania w zarybionym
stawie, piłkarzyki, bilard, kijki do Nordic Walking,
parking

Dopłata:

opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzeciem (30/
doba), łóżeczko dziecięce (25/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12: zniżka 10 %

Pokój:
1-os.
2x

CIECHOCINEK

PAŁAC ŁAZIENKI II
WYPOSAŻENIE: Stuletni, odrestaurowany pałac. Do dyspozycji gości restauracja,
sauna, siłownia, sala zabaw dla dzieci. Bogaty
program animacyjny: wieczory taneczne
i kulturalne, joga, brydż. Parking monitorowany. Internet WiFi.
POKOJE: Wygodne 1 i 2-os.: łazienka, TV,
ręczniki. Czajnik ogólnodostępny. Pokoje
Comfort są większe i mają ogrzewanie podłogowe. Możliwość dostawki/wspólnego spania.
od godz.14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

SANATORIUM

POŁOŻENIE: Centrum uzdrowiska.

WYŻYWIENIE: Śniadanie i kolacja w formie
bufetu. Obiady serwowane.
ZABIEGI: Badanie lekarskie, 3 zabiegi kuracyjne/dzień roboczy.
A=13.09-08.11; B=03.05-13.09

CIECHOCINEK
ŁAZIENKI II

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:
1 os.
2-os.

3x

2-os. Comfort

A

B

1150

1340

1030

1220

1220

1399

dostawka dla os. dorosłej: 710 zł/tydzień

turnusy od soboty do soboty

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, badanie
lekarskie, 15 zabiegów, sauna ﬁńska, siłownia,
wieczory taneczne i kulturalne

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (5/doba), pobyt
z psem (do 20kg, 35zl/doba + 200zł kaucja)

Dzieci:

do lat 6 (wspólne spanie, ½ wyżywienia):
699/tydzień
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia):
799/tydzień

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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