
Oferta biznesowa
Nasz obiekt „W Krainie Alicji Wellness & Spa” jest położony w zacisznej 
okolicy na obrzeżach Nałęczowa, który leży w strefie Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego. Znajdujemy się pół godziny drogi od Lublina 
i 1,5 godziny drogi od Warszawy. 

Naszym Gościom oferujemy 
zaplecze konferencyjne, 
centrum spa i odnowy 
biologicznej, restaurację, 
domek grillowy oraz kryty 
basen z wieloma atrakcjami 
wodnymi miedzy innymi 
przeciwprąd i leżanki 
z hydromasażem.

www.wkrainiealicji.pl



Kreatywność naszego personelu oraz jego 
oddanie naszym Gościom w połączeniu 
z ogromnymi możliwościami, jakie stwarza 
nasz obiekt i jego teren, to gwarancja 
niezapomnianego spotkania biznesowego, 
konferencji czy imprezy integracyjnej.

www.wkrainiealicji.pl

Aktywnie lub relaksacyjnie, w pełnych 
wdzięku, przytulnych wnętrzach czy 
na świeżym powietrzu – w naszym 
obiekcie można integrować się, 
świętować, uczyć czy budować relacje.
 

W wolnej chwili można odprężyć się 
w saunie, grocie solnej, rosyjskiej bani, 
wannie z hydromasażem lub gabinecie 
masażu. Okolica jest wymarzonym 
miejscem dla miłośników pieszych 
wycieczek. W obiekcie można 
wypożyczyć rowery.

Dysponujemy 34 pokojami jedno, dwu, 
trzy i czteroosobowymi.



Nocleg 

Śniadanie  

Atrakcje w ramach pobytu: 

Kryty BASEN z wieloma atrakcjami wodnymi - 
grzyb wodny, przeciwprąd, leżanki z hydroma-
sażem, gejzer, wodny masażer barków 

Ogród - z wieloma miejscami do odpoczynku

Altana nad wodą

Łączki do opalania i relaksu 

Leżaki do błogiego lenistwa w cieniu dębów

Bezpłatny parking

CENA JUŻ OD 155 ZŁ 
OD OSOBY OBEJMUJE:

NASZE SALE 
SZKOLENIOWE: 

Sala szkoleniowa SPA – powierzchnia 95m2.

Liczba osób w układzie kinowym: 

do 70 osób, przy stołach: do 50 osób 

Sala szkoleniowa Szklana – powierzchnia 

48m2.

Liczba osób w układzie kinowym: 

do 34 osób, przy stołach: do 22 osoby 

www.wkrainiealicji.pl



PRZYJEDŹCIE Z WŁASNĄ 
PROPOZYCJĄ LUB SKORZYSTAJCIE 
Z „KOSZYKA POMYSŁÓW”, 
KTÓRE PRZYGOTOWALI SPECJALIŚCI:
◆ Biesiady i ogniska 
◆ Imprezy taneczne w sali bankietowej z DJ'em lub własną muzyką
◆ Domek grillowy z biesiadą z piwem
◆ Uroczyste spotkania w restauracji
◆ Imprezy w plenerze, gry i zabawy zręcznościowe 
◆ Imprezy w terenie –pikniki połączone ze zwiedzaniem okolic, gry terenowe
◆ Chata Solna w ogrodzie – 50 minutowe seanse inhalacyjne
◆ Zabiegi Spa – bogaty wybór zabiegów relaksacyjnych na ciało, twarz
◆ Wycieczki turystyczne szlakiem najpiękniejszych okolicznych zakątków
◆ Wycieczki rowerowe 

SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI
email:  grupy@wkrainiealicji.pl  
tel. 607040224

www.wkrainiealicji.pl


