UDOGODNIENIA DLA DZIECI

§
§
§
§
§
§
§
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POKÓJ HOTELOWY
Łóżeczko z materacem dla małego dziecka, pościel w łóżeczku dla małego dziecka,
Dodatkowe poduszki i koce dla dzieci,
Videoniania (kaucja za wypożyczenie sprzętu: 200 zł)
Podgrzewacz do butelek, czajnik do zagotowania wody, nawilżacz powietrza, plastikowe naczynia i sztućce dla
dzieci,
Zabezpieczenia kontaktów,
Przewijak dla małych dzieci,
Blokada dostępu do kanałów dla dorosłych, program telewizyjny dla dzieci MiniMini,
Zabezpieczenie: okien i drzwi balkonowych przed otwarciem przez dzieci, szklanych przedmiotów, roślin oraz
innych niebezpiecznych przedmiotów

§
§
§
§
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ŁAZIENKA HOTELOWA
Dodatkowe ręczniki dla dzieci,
Jednorazowe kubki,
Wanienka do kąpieli dziecka, mata antypoślizgowa pod prysznicem,
Plastikowa miska do prania, krzesełko łazienkowe lub podest,
Pojemnik na zużyte pieluchy lub jednorazowe torby,

§
§
§
§
§
§

RECEPCJA
Aktualne telefony do: najbliższego lekarza pierwszego kontaktu, pediatry, ginekologa oraz pielęgniarki,
Aktualny kontakt do najbliższej apteki,
Publiczna toaleta z przewijakiem dla małych dzieci (przy strefie Wellness oraz na parterze),
Apteczka, informacja o pierwszej pomocy medycznej w obiekcie, termometr do mierzenia gorączki,
Miejsce na przechowywanie wózków dziecięcych, zestaw powitalny dla dzieci w różnym wieku,
Pisemna informacja o udogodnieniach dla rodzin z dziećmi

§
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RESTAURACJA
Krzesełko do karmienia dla dzieci,
Specjalne menu dla dzieci z informacjami o mniejszych porcjach dla dzieci w niższych cenach,
Zestaw do kolorowania – kolorowanki lub blok oraz kredki,
Możliwość podgrzania butelek lub słoiczków,
Plastikowe naczynia i sztućce, w tym plastikowe kubki (produkty z atestem),
Jednorazowe śliniaczki dla małych dzieci

§
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§
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ROZRYWKI
Profesjonalna sala zabaw dla dzieci w różnym wieku,
Kącik z grami komputerowymi dla dzieci i młodzieży (konsola PlayStation, XBOX),
Stół interaktywny dla dzieci w wieku +3l.,
Programy animacyjne dla dzieci i młodzieży w każdą sobotę,
Możliwość wypożyczenia książek i gier dla dzieci w różnym wieku,
Plac zabaw dla dzieci (piaskownica, domek dla dzieci, huśtawka, zjeżdżalnia, bezpieczna trampolina),
Możliwość wypożyczenia rowerów dla dzieci oraz kasków.

§

WELLNESS- STREFA MALUCHA
Dla najmłodszych gości proponujemy zjeżdżalnię "Słoń Trąbalski" oraz wodnego jeżyka, które znajdują się na
płytkim (30 cm) brodziku z ciepłą wodą. Podczas, gdy Państwo będą relaksować się na plaży basenowej Wasze
pociechy będą znajdować się w zasięgu wzroku. Posiadamy sklepik z artykułami basenowymi zarówno dla dzieci
jak i dorosłych - możliwość zakupu między innymi pieluszek dla dzieci do zabawy w wodzie, motylków i kółek do
pływania oraz specjalnych kosmetyków,
Akwarium morskie o pojemności 5500 l, w którym podziwiać można niespotykane okazy ryb morskich.

§

STREFA SPA
Oferujemy specjalnie skomponowane zabiegi SPA dla dzieci i młodzieży.

§

*Prosimy przed przyjazdem zgłosić Recepcji potrzebne akcesoria.

