CZEŚĆ! DOBRZE, ŻE JUŻ JESTEŚ!
Nazywam się Piotruś i cieszę się, że przyjechałeś do Bajka Hotel & Resort!
Jestem muflonem, to taka koza górska wiesz...
Jeśli chcesz mnie odwiedzić z mamą i tatą czekam na Ciebie w Bajkowym
mini zoo, zaraz za Restauracją Bajka. Tam możemy się poznać.
Jeśli Jesteś głodny zabierz mamę i tatę do Restauracji Bajka. Tam serwują
naprawdę pyszne kąski! Czeka na Ciebie karta menu przygotowana na małe
brzuszki! Polecam Ci pyszne pierogi, a zupa pomidorowa jest naprawdę wyborna. A wiesz co jest najlepsze?! To, że podczas przygotowania dań Ty nie masz
czasu na nudy! Możesz kolorować menu! Super co?!
Nasi kelnerzy mają mnóstwo kolorowych kredek... To na pewno Ci się spodoba!
Świetna jest też nasza ,,Wyspa Korsarzy”! To ogromny plac zabaw z gigantycznym statkiem pirackim! Pewnie go już zauważyłeś/aś jak przyjechałaś do nas.
Mamy tam bujaki, huśtawki, i pełno atrakcji!
W gorące letnie dni musisz być na naszej plaży! Tam czeka na Ciebie Wodny
Plac Zabaw, gdzie pełno jest fontann, tryskawek oraz grzybków, z których leje
się woda! Wooow ale tam będzie fajnie! Czekają na Ciebie też inne dzieciaki, które
nas odwiedzają! To świetna zabawa, a mama może być spokojna, bo woda tam
tylko zrasza - Jesteś bezpieczny/a!
Na plaży czekają na Ciebie pyszne lody, zimne napoje, przekąski, zapiekanki,
nuggetsy, frytki, ale i zdrowe pstrągi i ryby, hodowane ekologicznie przez
Kubę z Poliwody, który mieszka niedaleko mnie.
Poproś mamę lub tatę, żeby przyprowadzili Cię do Patrycji i jej Ekipy - to nasi
Animatorzy, którzy czekają na Ciebie w soboty i niedziele w wyznaczonych
godzinach. Partycja to prawdziwy wulkan energii! Ma pełno pomysłów, gier, zabaw i konkursów. Nie wiesz gdzie ona jest?! Nasze recepcjonistki i recepcjoniści
chętnie Ci podpowiedzą i zawsze pomogą Ci ją znaleźć.
Dla mamy i taty też poprowadzi zajęcia :)

Jeśli Ci się nudzi to pamiętaj, że na hotelowej recepcji możesz wypożyczyć
piłki, kijki do nordic walking... jak będzie wietrznie - puszczaj z rodzicami
latawce! Jeśli zapomnisz swoich zabawek możesz je zakupić w naszej recepcji!
Wiesz co jeszcze jest świetne... Cili zdradzę Ci tajemnicę...
Możesz wypożyczyć od nas rowery i pojechać do Krainy Dinozaurów! Ale to
będzie wycieczka! Mama i Tata mogą odebrać zniżki od naszych recepcjonistek
do Jura Parku Krasiejów - bo tam właśnie polecam Ci się wybrać! Wooow....
czekają tam na Ciebie interaktywne gry i gigantyczne dinozaury!
Jesteś odważna/ny?! To koniecznie zabierz rodziców na kajaki!
- Nasze recepcjonistki i recepcjoniści podpowiedzą Wam jak tam dojechać!
A może lubisz zwierzęta i chciałbyś/łabyś zobaczyć więcej niż tylko moją rodzinę?! Zoo w Opolu będzie naprawdę świetne! Powiedz mamie o tym pomyśle.
Zoo to raptem 30 min jazdy samochodem z mojego domu.
Wiedz, że się naprawdę cieszę, że jesteś! Odwiedź mnie dobrze?!

podpisano...

