PAKIET HOTELOWY 23.12.2021 – 27.12.2021 (1570 zł/os.)

PAKIET HACJENDA 23.12.2021 – 27.12.2021 /minimalna ilość osób
w domku wynosi 4/ (1100 zł/os.)

4 noclegi w komfortowych i wygodnych pokojach.
4 śniadania w formie bogatego bufetu z niezapomnianym widokiem na
panoramę jeziora (w tym 2 śniadania świąteczne).
Upominek dla każdego z gości.
Kolację wigilijną a w programie wieczoru:
wyśmienite, tradycyjne potrawy,
wizyta najbardziej wyczekiwanego gościa Świętego Mikołaja*,
muzyka na żywo,
wspólne kolędowanie,
świąteczne wypieki ,
2 obiadokolacje, w tym:
1 serwowana,
1 świąteczna (25.12).
Biesiada grillowa przy grzańcu, gorącej czekoladzie oraz nastrojowej muzyce
(26.12).
Pasterka w kapliczce znajdującej się obok hotelu.
Słodkie popołudnie (25.12 i 26.12).
Piękny widok na jezioro, lasy oraz pobliski zamek Grodno.
Nieograniczony dostęp do strefy relaksu – jacuzzi, sauna sucha, parowa oraz
infrared, jaskinia solno-jodowa, bania zewnętrzna oraz mini siłownia.
Przewidziane atrakcje i niespodzianki dla dzieci.
Bilet wstępu do położonego obok Zamku Grodno.
Parking niestrzeżony.
WiFi.

4 noclegi w domkach murowanych z elektrycznym kominkiem.
4 śniadania w formie bogatego bufetu z niezapomnianym widokiem na
panoramę jeziora (w tym 2 śniadania świąteczne).
Upominek dla każdego z gości.
Catering na kolację wigilijną (potrawy zostaną dostarczone do domków)
wyśmienite, tradycyjne potrawy,
wizyta najbardziej wyczekiwanego gościa Świętego Mikołaja*,
muzyka na żywo,
wspólne kolędowanie,
świąteczne wypieki ,
2 obiadokolacje, w tym:
1 serwowana,
1 świąteczna (25.12).
Biesiada grillowa przy grzańcu, gorącej czekoladzie oraz nastrojowej
muzyce (26.12).
Pasterka w kapliczce znajdującej się obok hotelu.
Słodkie popołudnie (25.12 i 26.12).
Piękny widok na jezioro, lasy oraz pobliski zamek Grodno.
Przewidziane atrakcje i niespodzianki dla dzieci.
Bilet wstępu do położonego obok Zamku Grodno.
Parking niestrzeżony.
WiFi.

DODATKOWE ATRAKCJE HOTEL, DOMKI I OKOLICE:
Bilard / piłkarzyki / kręgle / możliwość wypożyczenia kijków
nordicwalking za dodatkową opłatą po rezerwacji w recepcji.
Wypożyczalnia sprzętu wodnego: kajaki, rowerki wodne, statek.
Małpi gaj – plac zabaw dla dzieci od 3-13 lat.
Trasy rekreacyjno-sportowe.
Interaktywny, podświetlony most położony przy samym hotelu.
10 % rabatu na wybrane zabiegi w strefie SPA*.
Zamek Grodno, Sztolnie Walimskie, Zamek Książ, Palmiarnia.
DODATKOWE INFORMACJE:
Godziny serwowania śniadań 8:00 – 11:00.
Godziny otwarcia restauracji hotelowej 12:00 – 22:00.
Strefa wellness czynna w godzinach 10:00-22:00 , zabiegi strefa SPA
wykonywane w godzinach 10:00-21:00.

WAŻNE INFORMACJE:
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu atrakcji lub ich odwołania w przypadku sytuacji losowych zawiązanych z obowiązującym stanem pandemii.
Wszystkie animacje odbywać się będą zgodnie z reżimem sanitarnym oraz wytycznymi GIS, WHO oraz MZ.
Wizyta Świętego Mikołaja 24.12 o godzinie 20:00 – wszystkie prezenty przygotowane prosimy spakowane i podpisane odpowiednio wcześniej dostarczyć do Recepcji –
najpóźniej do godziny 16:00.
Korzystanie ze strefy Wellness oraz zabiegi SPA wykonywane są po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.
Zameldowanie: odbywa się w godzinach od 16 w dniu przyjazdu do godziny 11 w dniu wyjazdu. W miarę dostępności pokoi istnieje możliwość wcześniejszego
zameldowania lub późniejszego wymeldowania – w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z recepcją pod numerem telefonu 506-695-111.
Polityka względem dzieci: dzieci do lat trzech przebywają gratis jeżeli śpią z rodzicami w łóżku. Powyżej trzeciego roku życia liczone jako dodatkowa osoba w pokoju.
Polityka względem zwierząt: zwierzęta są akceptowane – obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 30 zł/doba.
Parking: bezpłatny parking znajduję się w odległości 150m od hotelu. Parking bezpośrednio pod hotelem dodatkowo płatny w kwocie 30 zł/doba.
Warunki anulacji: do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata 50 % wartości rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności online. W przypadku anulowania rezerwacji
lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona przedpłata nie jest zwracana. Jedyny możliwy zwrot wpłaconej kwoty uzależniony będzie od obowiązujących
obostrzeń narzucanych przez MZ.
Rezerwacje przyjmujemy mailowo pod adresem maria_antonina@op.pl
Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 506-695-111.

