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Promocyjny początek wakacji !!!

Animacje.

Bogaty program
6 dni w tygodniu
przez 7 godzin
dziennie.

Poniżej przedstawiamy Państwu przepis na udany rodzinny
wypoczynek:
• noclegi w komfortowych pokojach lub domkach
• wyżywienie w formie bogatego szwedzkiego stołu : HB lub FB w
zależności od wybranej opcji, a także dla wszystkich gości - raz w tygodniu
ognisko z poczęstunkiem i kolacja grillowa na tarasie widokowym przy
budynku kawiarni
• nielimitowanie korzystanie z atrakcji ośrodka:
- własna linia brzegowa z piaszczystą plażą i pomostem
- sprzęt wodny : kajaki, łódki wiosłowe i rowery wodne
- animacje dla dzieci i dorosłych
- raz w tygodniu zabawy przy ognisku z muzyką na żywo
- taneczne wieczorki na tarasie przy kawiarni
- boisko do koszykówki i siatkówki
- plac zabaw na świeżym powietrzu, trampolina
- pokój zabaw dla dzieci w budynku hotelowym
- siłownia, tenis stołowy
- biblioteczka malucha (gry i książeczki)
w cenie: bezprzewodowy dostęp do internetu Wi-Fi, opłata klimatyczna

Początek lata to

doskonały moment
na wypoczynek
wśród soczystej
zieleni, kwitnących
maków i śpiewu
ptaków.

W sercu Mazur.

CENA
23.06-7.07.2018 r.

ok. 12%
niższa

JAKOŚĆ

NATURA

Komfortowe pokoje,
wysoka jakość usług,
przyjazny personel,
doskonała kuchnia.

Nieskażone powietrze,
czyste jezioro, w
sąsiedztwie Puszczy
Boreckiej.
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Położenie naszego
ośrodka daje nam
nieograniczone
możliwości
aktywnego
wypoczynku.

Atrakcje dla najmłodszych
W bliskiej odległości znajdują się plac zabaw dla dzieci, plaża, boisko oraz kawiarnia. Możesz więc z
łatwością pogodzić opiekę nad dzieckiem z wypoczynkiem na leżaku i doskonałą kawą.
Ale to nie wszystko, w ramach zajęć animacyjnych zapewniamy aktywny wypoczynek
połączony ze świetną zabawą:
- poranna gimnastyka, aerobik
- spacer z kijkami nordic walking, jogging, wycieczka rowerowa
- zabawy integracyjne i sportowe dla dzieci i dorosłych z elementami rywalizacji: siatkówka, kręgle
- gry fabularne, gry terenowe; poszukiwanie skarbu; turnieje strzeleckie; hand made; zajęcia
taneczne, mini disco; zabawy konstrukcyjne; warsztaty kulinarne; karaoke, teleturnieje rodzinne np.:
"jeden z dziesięciu", "jaka to melodia”;
i wiele innych…

PRZYKŁADOWA KALKULACJA DLA 2 OSÓB DOROSŁYCH I DZIECKA
przygotowana według cen promocyjnych
2,5 os. x 7 dni x 185 zł = 3237,50 zł - CENA PROMOCYJNA
3675,00 zł - CENA STANDARDOWA ZA TEN SAM POBYT
OSZCZĘDZASZ 437,50 zł
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość korzystania z atrakcji:
- Wypożyczalnia rowerów turystycznych, kręgli, sauny i jacuzzi
- Na monety: bilard, cymbergaj i piłkarzyki
Udogodnienia dla dzieci:
- jadalnia – foteliki dla dzieci
- łóżeczka dla dzieci i czajnik do pokoju - konieczność wcześniejszej rezerwacji
- biblioteczka malucha, czyli książeczki do poduszeczki i różnorodne gry planszowe
W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokonania rezerwacji prosimy o kontakt:
biuro@owhelena.com.pl, tel. 87 421 73 33, kom. 505 76 00 28 lub 509 28 63 63
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Zapraszamy Państwa do letniego wypoczynku
w Ośrodku Wczasowym HELENA

