Romantyczne historie nie muszą wydarzać się tyko w hollywoodzkich
produkcjach. Obudź w sobie romantyka i zafunduj swojej
lepszej połówce wspólny wypad do Stolëma.

Pakiet Walentynkowy w terminie 15-17.02.19 obejmuje:
* drink na przywitanie w Stolëmowej restauracji –
dla niego Ógnisti Ricérz, dla niej Redosna Ksãżniczka,
* 2 noclegi w pokoju 2 osobowym lub apartamencie,
* 2 śniadanie w formie szwedzkiego stołu,
* 2 obiadokolacje w tym jedna Smaki Kaszub w towarzystwie
pikantnych żartów Gawędziarza Kaszubskiego,
* zajęcia fitness – jak trening to tylko we dwoje,
* wieczorna degustacja win i słodkości /piątek/,
* zabawa na dancingu walentynkowym przy romantycznych rytmach
serwowanych przez Dj’a /sobota, możliwość dokupienia konsumpcji
walentynkowej podczas dancingu w cenie 110 zł./os./.

W cenie pobytu nieograniczony dostęp do nowej strefy Spa & Wellness
w godzinach otwarcia: siłownia, grota solna, jacuzzi,
kompleks saun: sauna sucha, infrared i łaźnia parowa.

Koszt Pakietu Walentynkowego:
* w pokoju 2 osobowym - 330 zł./os.
* w apartamencie 2,4 osobowym - 380 zł./os
Doba hotelowa obowiązuje w godz. 15.00 -11.00. Opłata miejscowa 2,00 zł./doba.
Opłata za łóżeczko dla dziecka do lat 3 – 20 zł./jednorazowo. Opłata za pobyt psa – 10 zł./doba.
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Kolacja Walentynkowa musi być wyjątkowa. Liczy się nie tylko szczególna
oprawa jak świece i muzyka, ale także serwowane potrawy.
W wyjątkowy nastrój wprowadzi Was Walentynkowe Menu,
a później roztańczcie się na Stolëmowym dancingu.
PIERWSZA RANDKA:
Zapiekany camembert z gruszką balsamico podany na łożu z rukoli
GRA WSTĘPNA:
Rozpalający do czerwoności dwukolorowy krem z papryki
CUDOWNE ZAUROCZENIE:
Dyskretne spotkanie drobiu z grzybkami w asyście sosu grzybowego,
w towarzystwie zawstydzonego ziemniaka i igraszek z kolorowych jarzyn
MIŁOSNE UNIESIENIA NA STOLE:
• Delikatna sałatka z soczystym indykiem i wybuchowym granatem
• Pomidorki z mozzarellą skropione sosem bazyliowym
• Medaliony w uścisku boczku na sosie serowym
• Zawijańce z tortilli z łososiem i szynką
• Pstrąg łososiowy pod lustrem winnej galarety
ROZKOSZNY FINAŁ:
• Ostra jazda czyli pikantna zupa węgierska
• Słodko kwaśne pałeczki na szafranowym ryżu
• Barszcz czysty
ZMYSŁY I PRAGNIENIA
• Bufet kawowy • Bufet słodkości
• Napoje zimne 0,5 l/os.
• Napoje i alkohole wyłącznie do zakupienia w naszym
bogato zaopatrzonym barze

KOSZT: 110 zł./os.
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