
 
 
 

     

Wiosna Lato 2021 

Pakiety urlopowe  
Spędź u nas weekend lub cały urlop 

  

 
Oferta obowiązuje w terminie:  30.04-03.10.2021  
  

      CENA PAKIETU OBEJMUJE: 

·         Noclegi  w komfortowym pokoju 2,3,4- osobowym  

·         Śniadanie w formie bogatego bufetu, 

·         Obiadokolacje serwowana z deserem 

·         Nieograniczone korzystanie przez dwa wybrane dni z rowerów górskich i miejskich. 

·         Voucher na kawę i ciastko do hotelowego ogródka dla wszystkich gości  

 

      DLA NAJMŁODSZYCH: 

·      Nieograniczony dostęp do bezpłatnych **atrakcji Parku Pinokia 

·      Nieograniczone korzystanie z  pokoju zabaw dla dzieci. 

·      Nieograniczone korzystanie z ping-ponga, bilarda, , mini ping-ponga 

·      Ptaszarnia, papugarnia, wybieg dla alpak i kóz afrykańskich  

 

     DODATKOWO W CENIE POBYTU: 

·         Nieograniczone korzystanie ze strefy  Relaksu:  Sala Solna, Ogródki, Leżaki,       

         zwiedzanie ptaszarni, zwiedzanie papugarni  

·      Możliwość codziennego korzystania z basenu do 2h podczas pobytu (uzależnione od warunków 

pogodowych)  

·      1 x po  30min wejściu do jacuzzi ogrodowego lub sauny podczas pobytu  

·        Bezpłatny parking hotelowy, 

·        Wi-Fi. 
 

  



 
 
 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 ·         Warunkiem niezbędny do skorzystania z oferty Wiosna Lato są minimum dwa noclegi w Hotel Na      
           Wierzynka Restauracja Maryla s.c. A.J.Pasek  
·         *obiadokolacja w godz. 17.00 – 19.00 (dwa dania, deser, napoje : kawa, herbata, woda,  
            kompot), 
·         ** Atrakcje dodatkowe płatne które wymagają obsługi ( bungee, karuzela, tyrolka, go- 
           karty elektryczne,  cyklon) – pozostałe atrakcje z nieograniczonym dostępem w   
          godzinach otwarcia parku ( 10:00-20:00)  
·         niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu nie zmniejsza jego wartości, 
·         niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu nie zmniejsza jego wartości, 
·         warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku stanowiącego 30 % wartości  
          pobytu, w ciągu 5 dni od  dnia dokonania rezerwacji. 
·         pobyt w ramach pakietu rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem   
          w dniu wyjazdu, 
·         doba hotelowa 15.00 – 11.00, 
 

 

    
  Cena :  
 
           Pakiet 1-2 dni  
           Cena: 165pln/osoba dorosłą, dzieci 2-10 lat- 135pln, dzieci , dzieci 0-2 lata – 80pln  
 

           Pakiet 3-5 dni  
           Cena: 155pln/osoba dorosłą, dzieci 2-10 lat- 130pln, dzieci , dzieci 0-2 lata – 70pln  

 
           Pakiet 5-7 dni ( lub więcej)  
           Cena: 145pln/osoba dorosłą, dzieci 2-10 lat- 120pln, dzieci , dzieci 0-2 lata – 60pln 
 

 
 


