Majówka**** na Kaszubach
aktywny pobyt z rodziną za miastem

pobyt możliwy w wybranych dniach w terminie

29.04 - 05.05.2019
Pokój Standard dla 2 osób za noc

od 497 zł*
od 139 zł / dziecko 4-10 lat*
* Szczegóły promocji dostępne w recepcji

W cenie pakietu:



Animacje dla dzieci prowadzone przez wykwalifikowanego animatora (2.05 – 4.05. – codziennie po 2 godz.)
Korzystanie z Centrum Rekreacji:
✓ basen z widokiem na ogród
✓ rozluźniające kąpiele w jacuzzi
✓ gra w tenisa stołowego



✓ relaks w saunie i orzeźwienie w balii
✓ trening fitness na sali cardio

Wyżywienie:
✓ codzienne śniadania i obiadokolacje,
✓ pobyt rozpoczyna się od obiadokolacji i kończy śniadaniem


•

50% rabatu na kręgle i bilard
Noclegi w przestronnych pokojach w budynkach hotelu z własnym ogrodem
***ATRAKCJE RODZINNE***
Rowery. Nordic Walking.
Kort tenisowy. Rower wodny na hotelowym stawie.
Mini Zoo ze zwierzętami.
Hotelowy kącik zabaw z kuchnią, warsztatem majsterkowicza i tablicą kredową.
Trampoliny – duża i mała.
Badminton, koszykówka, siatkówka, frisbee, bule.
Plac zabaw z piaskownicą, drewniany domek do zabaw na zewnątrz.
Gry na bezprzewodowej konsoli X-Box Kinect.
Na basenie (1,50 m gł): makarony piankowe, kółka dmuchane, deski do pływania, zabawki do nurkowania.
Gry planszowe: Dobble, 5sekund, Dixit i wiele innych.

Zachęcamy do kontaktu z recepcją w celu założenia rezerwacji:
recepcja@kozigrod.pl, +48 601 610 453, +48 (58) 692 07 80
ul. Leśników 3
83-047 Pomlewo k/ Gdańska
+48 58 692 07 80 / +48 601 610 453
www.kozigrod.pl; recepcja@kozigrod.pl

Atrakcje
Hotel Kozi Gród**** jest położony na Kaszubach, gdzie każdy znajdzie ciekawe atrakcje dla siebie.
Jezioro Przywidzkie
to podłużne jezioro rynnowe usytuowane na Pojezierzu Kaszubskim i otoczone lasami
bukowo-sosnowo-dębowymi. Malownicza trasa prowadząca z hotelu nad jezioro ma
2,5 km długości. Przepiękne widoki oraz odpowiednia nawierzchnia pozwolą cieszyć
się trasą zarówno spacerowiczom, rowerzystom, chodziarzom jak i biegaczom. Po
pokonaniu trasy z hotelu dochodzimy do miejsca odpoczynku, które idealnie nadaje
się na piknik oraz kąpiel w jeziorze. Są tu drewniane stoły i ławki, miejsce do
rozpalenia ogniska oraz łagodne, piaszczyste wejście do jeziora.

Trasy Nordic Walking
Wokół jeziora możemy przemaszerować z kijami dostępnymi w hotelu –
przygotowano tu ścieżkę Nordic Walking. Prowadzi wzdłuż brzegu, można po drodze
zaplanować kąpiel w jeziorze – wygodne miejsce do zanurzenia się w wodzie znajduje
się przy miejscu odpoczynku, do którego dochodzimy pokonując 2,5 km trasę
z hotelu. Długość trasy 8 km, czas przejścia: ok. 2,5 godziny.

Trasy Rowerowe
Czerwony szlak rowerowy zaczyna się przy miejscu odpoczynku, do którego
dojeżdżamy pokonując trasę z hotelu nad Jezioro Przywidzkie i zatacza 8 km pętlę
wokół jeziora. Trasa wiedzie cały czas wzdłuż brzegu, jednak nie oznacza to, że jest tu
płasko. Spiętrzony i dość mocno pofałdowany teren wokół rynnowego jeziora
powoduje, że prowadząca jego brzegiem droga gruntowa pokonuje liczne
wzniesienia, zmuszając podróżującego do lekkiego wysiłku. Szybko jest on jednak
rekompensowany pięknym krajobrazem.

Labirynt Bliziny
Labitynt w polu kukurydzy położony jest zaledwie 9 km od Hotelu Kozi Gród i
zaprojektowany przez światowej sławy projektanta Adriana Fishera. To wspaniała
zabawa dla małych, większych i największych. Co roku labirynt w polu kukurydzy ma
inny temat i co roku są inne zagadki. Niezapomniane przeżycia i świetna zabawa
gwarantowane!

Footgolf Przywidz
W Przywidzu znajduje się pierwsze w Polsce pole footgolfowe. To połączenie piłki
nożnej i golfa. Trzeba pokonać tor z przeszkodami i trafić do dołka. Oferuje 18 torów
do gry, 18 dołków o średnicy 50 cm oraz 25 tysięcy m2 pola.
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