
 zakwaterowanie,
 pyszne, domowe wyżywienie wg oferty 
Dowóz Gości Melexem na plaże w
wyznaczonych godzinach, 
Animacje dla dzieci i dorosłych

Korzystanie z basenu zewnętrznego 
korzystanie z basenu ze zjeżdżalnią
wodną,

organizowane na terenie ośrodka 

 korzystanie z boiska sportowego, 
 korzystanie z placu zabaw dla dzieci,
korzystania z miejsca na ognisko, 
korzystanie z kolorowego pokoju zabaw dla dzieci 
korzystanie z programów rozrywkowych
organizowanych na terenie ośrodka (pokazy
kulinarne, grille, karaoke, gry i zabawy dla dzieci,
oglądanie bajek na dużym ekranie) 
podatek VAT

Jednorodzinne przytulne domki drewniane typu „Mikołajki”: dwupokojowe z tarasem, aneksem kuchennym z wyposażeniem
(czajnik, lodówka, naczynia, sztućce), łazienką, telewizorem LCD, sprzętem plażowym oraz ogrodowym kompletem wypoczynkowym. 
 Jednorodzinne przytulne domki drewniane typu "Mikołajki" z dwoma osobnymi wejściami  - polecamy dla rodzin ze starszymi
dziećmi lub dla grupy znajomych. Przejście z jednego do drugiego pokoju przez wspólną łazienką. W każdym pokoju mini aneks
kuchenny (lodówka, naczynia, sztućce), telewizor LCD, zestaw mebli ogrodowych, sprzęt plażowy. 
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OŚRODEK PRZYJAZNY DZIECIOM
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Najlepsze wakacje dla rodzin z dziećmi, grupy znajomych lub par, które cenią sobie bliskość natury,

spokój, przestrzeń  oraz dla tych, którzy preferują aktywny wypoczynek! Pobyty z wyżywieniem. 

DOMKI DREWNIANE TYPU "MIKOŁAJKI" 
( ceny za osobę z wyżywieniem za 7 dni pobytu ) 

TERMINY Miejsce w domku 2 os. 
os. dorosła/dziecko do lat 10

Miejsce w domku 4 os.
os.dorosła/dziecko do lat 10

Miejsce w domku 3 os. 
os. dorosła/dziecko do lat 10 

 09.07 – 16.07.2022
 
 16.07 - 23.07.2022
  
 23.07 – 30.07.2022
  
 30.07 – 06.08.2022 
  
 06.08 – 13.08.2022

  
1850 / 1420 
  
1850 / 1420 
 
1850 / 1420 
  
 1850 / 1420
  
 1850 / 1420

  
1600/ 1150
  
1600 / 1150
  
1600 / 1150
  
1600 / 1150
  
1600 / 1150

  
1490 / 1050

1490 / 1050

1490 / 1050
  
1490 / 1050

1490 / 1050

  Wyżywienie : 2 posiłki dziennie w formie bufetu + zupa dla dzieci o godz. 13:00. W naszej jadalni serwujemy urozmaicone dania
kuchni polskiej: śniadanie (8:00 - 10:00) - bufet zimny oraz ciepły, napoje gorące i zimne), obiadokolacja (16:00 - 18:00) do
wyboru: zupy, dania gorące, dodatki, sałatki, przystawki, danie dla dzieci, desery, bufet zimny, napoje gorące oraz zimne.

CENA ZAWIERA : 

ZAKWATEROWANIE :

Oferta cenowa ważna do 31.03.2022



 
Warunki pobytu dzieci :

Dzieci do lat 3 (rocznik 2019), bez wyżywienia, wspólne spanie – 225 zł / 7 dni. 
Dzieci, które ukończyły 10 lat (rocznik 2012) traktowane są jak osoby dorosłe, jeśli chodzi o warunki
zakwaterowania i wyżywienia.

Zwierzęta : 

Ośrodek akceptuje wyłącznie psy małych ras do 10 kg. Opłata za pupila – 20 zł / doba. Ośrodek ma prawo
odmowy przyjęcia zwierzęcia bez podania przyczyny. 

Parking: 

Miejsce parkingowe płatne dodatkowo – 100 zł / 7 dni lub 20 zł / doba. 

Akceptowane w obiekcie karty płatnicze 

 
       

basen zewnętrzny
zjeżdżalnia wodna
Jaccuzi 
wypożyczalnia sprzętu sportowego
teren ogrodzony i chroniony
bezpłatne Wi-Fi na terenie Ośrodka
sala rehabilitacyjna
łóżko z masażem HYDRO JET
kawiarnia
kolorowa sala zabaw dla dzieci
plac zabaw zewnętrzny

profesjonalna trampolina dla dzieci,
boisko sportowe,
możliwość wypożyczenia kijów do Nordic Walking
suchy basen z piłeczkami
krzesełko do karmienia na wyposażeniu w jadalni
możliwość wypożyczenia łóżeczka, nakładki sedesowej,
stół pingpongowy 
bilard (dodatkowo płatny)
parking (dodatkowo płatny)
zwierzęta akceptowane do 10 kg. (dodatkowo płatne)
możliwość skorzystania z pralni (dodatkowo płatne)
wypożyczalnia rowerów dla dzieci i dorosłych (dodatkowo płatne)
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Atrakcje i udogodnienia :

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 obiadokolacją w dniu przyjazdu 
i kończy  o godz. 10:00 śniadaniem ostatniego dnia pobytu


