
Pragniemy,  by �więta w naszym hotelu okazały się
wyjątkowe,  pozwoliły nieco zwolni� bieg i
odetchną�.  Nie musisz  martwi� się  o �wiąteczne
przygotowania.  Wykorzystaj  ten niepowtarzalny
�wiąteczny czas w pełni  dla rodziny oraz
przyjaci�ł.  Hotel Maria Antonina gwarantuje
ciepłą,  rodzinną atmosferę,  nastr�j  towarzyszący
nam tylko ten jeden raz w roku.  Wy�mienita
kuchnia sprawi,  że  te �więta będą dla Pa�stwa
rodziny naprawdę udane.

Święta w Hotelu Maria Antonina



Pakiet Hotelowy
7-10.04.2023 lub 8-11.04.2023 (1650 zł/os.)

3 dni
 

Pakiet Hacjenda
7-10.04.2023 lub 8-11.04.2023 (1350 zł/os.)

3 noclegi w komfortowych pokojach.
     2 �niadania w formie bogatego bufetu

 z niezapomnianym widokiem na panoramę jeziora.
jedno uroczyste �niadanie wielkanocne.

 
Biesiada grillowa przy grza�cu lub gorącej
czekoladzie oraz nastrojowej muzyce (09.04).

 
2 obiadokolacje (7,8.04 lub 8,10.04).

 
wsp�lne malowanie pisanek.

 
�więcenie jajek w kapliczce znajdującej się obok

hotelu (8.04).
 

wiosenny rejs statkiem*. 
Piękny widok na jezioro, lasy oraz

 pobliski Zamek Grodno.
   Nieograniczony dostęp do strefy SPA

zewnętrzny małpi gaj dla dzieci.
Parking niestrzeżony oddalony 150m od hotelu.

WiFi.
 

* w zależno�ci od warunk�w atmosferycznych
 
 

3 noclegi w komfortowych domkach.
     2 �niadania w formie bogatego bufetu

 z niezapomnianym widokiem na panoramę jeziora.
jedno uroczyste �niadanie wielkanocne.

 
Biesiada grillowa przy grza�cu lub gorącej
czekoladzie oraz nastrojowej muzyce (09.04).

 
2 obiadokolacje (7,8.04 lub 8,10.04).

 
wsp�lne malowanie pisanek.

 
�więcenie jajek w kapliczce znajdującej się obok

hotelu (8.04).
 

wiosenny rejs statkiem*. 
Piękny widok na jezioro, lasy oraz

 pobliski Zamek Grodno.
   Nieograniczony dostęp do strefy SPA

zewnętrzny małpi gaj dla dzieci.
Parking niestrzeżony oddalony 150m od hotelu.

WiFi.
 



Pobyt indywidualny 07-11.04.2023 

 Cennik Hotelowy Cennik Domki

pok�j 1-osobowy 300zł/doba ze �niadaniem
pok�j 2-osobowy 490zł/doba ze �niadaniem
pok�j 3-osobowy 590zł/doba ze �niadaniem
pok�j 4-osobowy 690zł/doba ze �niadaniem

 

�niadanie wielkanocne 190zł/osoba
 
 
 
 

Domek Murowany 200 zł/os. doba ze �niadaniem
Minimalna ilo�� os�b w domku 4 osoby. minimum 2 doby

 

�niadanie wielkanocne 190zł/osoba
 
 
 

w dniu 09.04 domki i pokoje wynajmowane są
wyłącznie z wykupionym �niadaniem wielkanocnym.

 



Atrakcje dodatkowo płatne  
Kręgielnia / Bilard / Piłkarzyki / dart / masaże

możliwo�� wypożyczenia kijk�w nordicwalking za dodatkową opłatą po rezerwacji w recepcji.
10 % rabatu na wybrane zabiegi w strefie SPA.

Okolice Ośrodka
Trasy rekreacyjno-sportowe.

Interaktywny, pod�wietlony most położony przy samym hotelu.
Zamek Grodno, Sztolnie Walimskie, Zamek Książ, Palmiarnia.

Dodatkowe informacje:
Parking pod hotelem płatny 30 zł/doba (liczba miejsc ograniczona).

 Bezpłatny parking znajduję się 150m od hotelu.
Godziny serwowania �niada� 8:00 – 11:00.

Godziny otwarcia restauracji hotelowej 12:00 – 22:00.
Kręgielnia czynna w godzinach 11:00-22:00.

Strefa wellness czynna w godzinach 10:00-22:00 , 
Zabiegi SPA wykonywane w godzinach 10:00-21:00.

 



Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu atrakcji lub ich odwołania w przypadku sytuacji losowych zawiązanych z obowiązującym stanem
pandemii. Wszystkie animacje odbywa� się będą zgodnie z reżimem sanitarnym oraz wytycznymi GIS, WHO oraz MZ.

Korzystanie ze strefy Wellness oraz zabiegi SPA wykonywane są po wcze�niejszej rezerwacji telefonicznej.
Zameldowanie: odbywa się w godzinach od 16 w dniu przyjazdu do godziny 11 w dniu wyjazdu. W miarę dostępno�ci pokoi istnieje możliwo�� wcze�niejszego

zameldowania lub p��niejszego 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 �pią z rodzicami w ł�żku. Powyżej trzeciego roku życia liczone jako dodatkowa

osoba w pokoju.
Polityka względem zwierząt: zwierzęta są akceptowane – obowiązuje dodatkowa opłata w wysoko�ci 30 zł/doba.

Parking: bezpłatny parking znajduję się w odległo�ci 150m od hotelu. Parking bezpo�rednio pod hotelem dodatkowo płatny w kwocie 30 zł/doba.
Warunki anulacji: do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata 50 % warto�ci rezerwacji za po�rednictwem systemu płatno�ci 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 obostrze� narzucanych przez MZ.

Rezerwacje przyjmujemy mailowo pod adresem maria_antonina@op.pl 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 506-695-111. 

   
 

Ważne informacje


