Zapraszamy do przeżycia niezapomnianej sylwestrowej przygody na Kaszubach.
U nas poznacie kaszubskie tradycje, zasmakujecie wykwintnej kuchni podczas obfitych posiłków,
aktywne spędzicie czas lub zrelaksujecie się w strefie Spa & Wellness.
29.12.2018 Sobota
* Wyżywienie: Obiadokolacja /w formie szwedzkiego stołu/
* Atrakcje: Taneczny aerobic Zumba
30.12.2018 Niedziela
* Wyżywienie: Śniadanie, Obiad / w formie szwedzkiego stołu/
* Atrakcje: Zajęcia z twórcą ludowym / malowanie diabelskich skrzypiec, zajęcia z garncarstwa, wyrabianie tabaki/
Kulig w zaprzęgach konnych lub przejażdżka wozami drabiniastymi
Kolacja kaszubska w towarzystwie muzyki i żartów wesołej kapeli kaszubskiej
31.12.2018 Poniedziałek
* Wyżywienie: Śniadanie, Obiad /w formie szwedzkiego stołu/
* Atrakcje: Przedsylwestrowe gubienie kalorii – Marsz Nordic Walking z instruktorem
Bal Sylwestrowy przy Dj’u z formułą Open Bar
01.01.2019 Wtorek
* Wyżywienie: Śniadanie /szwedzki stół/
* Atrakcje: Pokaz jazdy na szlópach wraz z możliwością zdobycia prawa jazdy na „Kaszëbskö Szlópa”
W cenie pobytu nieograniczone korzystanie z strefy Spa & Wellness w godz. 10.00 - 21.00:
siłownia, grota solna, sauna sucha i jacuzzi.
Typ zakwaterowania

Osoba Dorosła

Dziecko do lat 10

* Pokój 2 osobowy

750 zł./os.

440 zł./os.

* Pokój 3 osobowy typ A lub B

700 zł./os.

400 zł./os.

* Dodatkowa osoba w pokoju 3os. typ B /nocleg na sofie/

550 zł./os.

-

* Apartament 2 pokojowy lub 2 poziomowy

850 zł./os.

520 zł./os.

* Dodatkowa osoba w apartamencie /nocleg na sofie/

750 zł./os.

-

Poszczególne atrakcje będą odbywać się w zależności od warunków pogodowych. Program pobytu może ulec zmianie.
Bal Sylwestrowy wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dzieci nie uczestniczą w Balu Sylwestrowym, otrzymują kolację.
Pobyt dzieci do lat 3 – bezpłatnie /śpiące w łóżku z rodzicem/. Łóżeczko turystyczne dla dziecka – 20 zł./jednorazowo/
konieczna wcześniejsza rezerwacja/. Opłata za pobyt psa – 5 zł./doba. Na miejscu obowiązuje opłata miejscowa 2,00 zł./doba.
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