W PAKIECIE












zakwaterowanie w komfortowych pokojach dwuosobowych
1 smakowite śniadanie z selekcją wędlin i serów regionalnych z Kaszub Północnych
1 śniadanie świąteczne w Niedzielę Wielkanocną
2 obiadokolacje z bufetami wielkanocnych łakoci
urozmaicone menu świąteczne z bufetami dziecięcymi
1 wejście na Pływalnię Krytą w Gniewinie (6 torów, z zakręconą zjeżdżalnią 70 m)
możliwość wcześniejszego przyjazdu i zameldowania już od 11.00
przedłużona doba hotelowa w dniu wyjazdu do godz.18:00
stolik w restauracji przypisany do rodziny
koszyczek ze święconką dla każdej rodziny
1 orzeźwiający coctail owocowy

ATRAKCJE










11.04 wielkanocne animacje: strojenie koszyczków, zdobienie mazurków wielkanocnych
12.04 podczas Śniadania Wielkanocnego - live cooking: jajecznica z jaj strusich
12.04 świąteczna zumba / pilates
12.04 Wielkanocny koncert live - poezja śpiewana
13.04 Lany Poniedziałek ze strażakami z zaprzyjaźnionej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
(w programie mini-konkursy, prezentacja sprzętu strażackiego)
13.04 Rodzinny Turniej Bowlingowy
strefa chill-outu dla dzieci z zabawkami, strefa gier planszowych
świąteczne mini-kino - popołudniowy seans dla dzieci z popcornem
wielkanocne seanse aromaterapeutyczne w SPA

SPA
 relaks w Centrum SPA w godzinach otwarcia

(basen, jacuzzi, sauna sucha, infrared, słoneczna łączka)
 siłownia (ponad 200 m kw.!), sala fitness - bez ograniczeń w godz. 6.00-22.00
 rabat 10 % na zabiegi i masaże z cennika

W RAMACH POBYTU





wi-fi na terenie hotelu
bezpłatne miejsce parkingowe
bilard, tenis stołowy, piłkarzyki
pokój zabaw dla dzieci

RODZINNA
WIELKANOC

3 dni

OPTI

OPTI

LUX

pokój
dwuosobowy

pokój
jednoosobowy

apartament
dwuosobowy

1196 zł

(2 noce)

1 Dziecko do lat 7
- pobyt gratis!*

dodatkowa
doba ze śniadaniem

235 zł

799 zł
190 zł

2480 zł
2 Dzieci do lat 7
- pobyt gratis!*

450 zł

DODATKOWE INFORMACJE

* Przy dwóch pełnopłatnych osobach dorosłych.
Oferta może ulegać zmianom.
Niewykorzystane elementy pakietu nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
Pobyt dziecka w wieku 8-13 lat - 50 % wartości pakietu.
Hotel przyjazny dla zwierząt - pobyt psa lub kota 80 zł/doba.

Informacje i rezerwacje: Tel. +48 58 736 46 00 recepcja@hotelmistralsport.pl www.hotelmistralsport.pl

