
PAKIET

WIGILIJNY

PAKIET 3 NOCLEGI Z OBIADOKOLACJAMI 24-27.12.2021
2 osoby dorosłe: 1480 zł

2 osoby i dziecko do 11 rż: 1620 zł
2 osoby dorosłe i dwoje dzieci do 11 rż (jedno na dostawce, drugie na 

łóżku z rodzicami): 1690 zł
 

· nocleg na  3 doby
· bezpłatne WiFi dla Gości hotelowych

 

24.12.2021 (piątek)
· kolacja wigilijna (24.12) w formie bufetu szwedzkiego przy dźwiękach

najpiękniejszych polskich kolęd godz. 17.00-19.00
· możliwość dostarczenia prezentów na recepcję
· spotkanie ze św. Mikołajem po kolacji wigilijnej

 

DLA NAJMŁODSZYCH
·  dekorowanie świątecznych ciasteczek godz. 15.00-16.00

· gwiazdkowy seans kinowy (możliwość dokupienia gorącej czekolady)
godz. 21.00

 

25.12.2021 (sobota)
· uroczyste śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 

· świąteczny obiad
· całodzienny bufet z ciastami

 

26.12.2021 (niedziela)
· Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego

· całodzienny bufet z ciastami

Spędź rodzinne święta w hotelu nad Bałtkiem z
najlepszą kuchnią w regionie



kolację wigilijną w cenie  90 zł od osoby dorosłej oraz 50zł od
dziecka do lat 11
dekorowanie świątecznych ciastek 29 zł/os
gwiazdkowy seans kinowy 10 zł/os

Dodatkowy nocleg przed rozpoczęciem oraz po ukończonym
turnusie świątecznym

Nocleg ze śniadaniami:
2 osoby dorosłe: 260 zł/dobę

2 osoby i dziecko do 11 rż: 320 zł/dobę
2 osoby dorosłe i dwoje dzieci do 11 rż (jedno na dostawce, drugie na

łóżku z rodzicami): 360 zł/dobę

Nocleg ze śniadaniami i obiadokolacjami 
(zupa, danie główne, woda,sok):

2 osoby dorosłe: 390 zł/dobę
2 osoby i dziecko do 11 rż: 440 zł/dobę

2 osoby dorosłe i dwoje dzieci do 11 rż (jedno na dostawce, drugie na
łóżku z rodzicami): 490 zł/dobę

Dzieci do lat  4– bezpłatnie bez świadczeń (zakwaterowanie razem
z 2 dorosłymi osobami w pokoju, śpiące na łóżku z rodzicami).

Dla osób nie zakwaterowanych w Błękitnym Żaglu***:

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
Obiektu.

Zameldowanie
Przyjazd: 14:00    Wyjazd: 12:00

Informacja/rezerwacja w recepcji
(58) 351 05 51

(+48) 728 558 729
recepcja@blekitnyzagiel.pl


