SYLWESTER 2018/2019
DISCO FEVER
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28 GRUDNIA 2018 - 02 STYCZNIA 2019

Noclegi w komfortowych pokojach,
apartamentach lub willach z kominkiem

Smakowite śniadania i obiadokolacje z elementami
Dziedzictwa Kulinarnego Warmii i Mazur
oraz specjałami z hotelowej wędzarni

Bogaty program animacji dla dzieci codziennie
w godzinach 11:00 -19:00.
Wykwalifikowany animator zadba o atrakcje podczas animacji.
Sylwestrowe warsztaty rękodzieła dla najmłodszych.
Wspólne udekorowanie Sali Zabaw na imprezę Sylwestrową.
Dla dzieci i młodzieży zabawa sylwestrowa w Sali zabaw
z osobnym menu pod opieką animatorek.
Uczestnictwo dodatkowo płatne / 99 zł od dziecka.

Hotel przyjazny zwierzętom - pobyt pupila GRATIS
La Fleur SPA - specjalna oferta sylwestrowa

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany atrakcji dodatkowych
Dodatkowych informacji udzieli Państwu hotelowa recepcja

+48 87 421 90 00, recepcja@hotel-amax.pl

Disco Fever Party
Zapraszamy Państwa na taneczną noc sylwestrową
w duchu Disco Fever. W trakcie zabawy nie zabraknie
miejsca na konkursy, energetyczne rytmy niezapomnianych
hitów tanecznych, a to wszystko w kolorowej oprawie
przywołującej lata najlepszych imprez i musicali. Zabawę
poprowadzi profesjonalny konferansjer. O Państwa
podniebienie zadba Szef Kuchni hotelowej Restauracji
w Zatoce - Piotr Zawalich. Barman zadba o kolorowe
drinki i szampana o północy. Nowy Rok przywitamy
tradycyjnym pokazem sztucznych ogni.
Kolorowe stroje i odrobina szaleństwa w stylu disco
- mile widziane.

W HOTELU
Kącik gier video
Pokój zabaw dla dzieci
Tenis stołowy
Bilard
Wi-Fi
Nielimitowany dostęp do strefy wellness:
basenu wewnętrznego, sauny suchej
jacuzzi z widokiem na jezioro
Lodowisko na jeziorze (uzależnione
od warunków pogodowych)
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CENNIK PAKIETU
Pokój 2-os.

2 noclegi

3 noclegi

949 zł /os/ pobyt

1249 zł / os/pobyt

Apartament 2-os.

1249 zł / os/pobyt

1449 zł / os/pobyt

Apartament willowy

1149 zł / os/pobyt

1349 zł / os/pobyt

(min 3 os. dorosłe).
Dzieci do 9 lat

gratis

gratis

Dziecko w wieku 10 - 12 lat

299 zł /os/ pobyt

399 zł / os/pobyt

Dziecko starsze niż 12 lat

399 zł /os/ pobyt

499 zł /os/ pobyt

Dzieci na rozkładanej sofie lub dostawce w pokoju z osobami dorosłymi
Cena nie obejmuje zabawy sylwestrowej dla dzieci (koszt 99 zł/dziecko)

PRZEDŁUŻENIE POBYTU HB
Osoba dorosła
Dziecko do lat 10
Dziecko w wieku 11-17 lat
Dla przedłużenia pobytu nie obowiązują rabaty

W OFERCIE ATRAKCJI HOTELU

Dodatkowych informacji udzieli Państwu hotelowa recepcja

+48 87 421 90 00, recepcja@hotel-amax.pl

119 zł / doba
gratis
59 zł / doba

