
W zależności od wprowadzanych obostrzeń sanitarnych dla hoteli i gastronomii oferta może ulec zmianie.

FERIE 2023
13.01-26.02.2023

pobyt min.3 doby Urokliwa Lokalizacja na Kaszubach

Tylko 25 km od Gdańska | 5 hektarów ogrodzonego terenu
Jezioro Przywidzkie - trasa przez las ok. 2,2 km od hotelu

Restauracja
Śniadania (8:00-10:00)
Obiadokolacje (17:00-19:00)
Welcome drink dla najmłodszych - gorąca czekolada z piankami i bitą
śmietaną
Dania wegańskie | bezglutenowe | bez laktozy - na specjalne zamówienie 
Niedzielny Obiad na Kaszubach - w niedzielę w ramach obiadokolacji
(13:00-17:00)

Komfortowy Pobyt
Przestronne pokoje (średnio 19 m2) w dwóch budynkach hotelu
Widok z pokoju na ogród lub las
Doba hotelowa 16:00-12:00 
Bezpłatne WiFi
Bezpłatny parking

Atrakcje dla Rodzin z Dziećmi

Dobranocka z popcornem ( 3 razy w tygodniu)
Basen i jacuzzi czynne w godzinach 8:00-22:00.
Nowy kompleks saun (sucha, parowa i grota lodowa)
Strefa crossfit i sala cardio - z widokiem na ogród i staw
Park linowy - tor przeszkód do 1 m nad ziemią
Siłownia plenerowa - 5 dwustronnych maszyn do ćwiczeń
Sanki i jabłuszka
Mini Zoo 
Rowerki biegowe | Kącik zabaw | Gry planszowe 
Wynajem stołu bilardowego 8ft - dodatkowo płatne
Wynajem toru na kręgle - dodatkowo płatne

od 248 zł 

od 159 zł

Dzieci do 3 r.ż.
- BEZPŁATNIE -

za dziecko 4-10/
doba

za osobę dorosłą/
doba
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Ważne informacje :

Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00.

Śniadanie w godzinach 8:00-10:00

Obiadokolacja w godzinach 17:00-19:00

Restauracja czynna codziennie w godzinach 13:00-21:30.

Pub czynny codziennie do godziny 22:30 .

Centrum Rekreacji ( basen, jacuzzi, strefa crossfit i strefa cardio) czynne
jest w godzinach 8:00-22:00.

Kompleks saun czynny w godzinach 10:00-22:00.

Serwis sprzątający w pokojach odbywa się wyłącznie na życzenie Gości -
prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby w recepcji dzień przed. 

Serwisy sprzątające wykonywane są w godzinach 10:00-15:00.

Na kręgle oraz bilard wymagana jest wcześniejsza rezerwacja/
dodatkowo płatne

Kręgielnia czynna jest w godzinach 8:00-22:00.

Bilard czynny jest w godzinach 8:00-22:00.

Chęć skorzystania z sauny prosimy zgłaszać godzinę przed na recepcji 
      (czas wymagany do nagrzania saun).


