
WEEKEND ANDRZEJKOWY  
Z ZESPOŁEM THE BOOTELS  
 
Hotel KRASICKI****  
w Lidzbarku Warmińskim 
24 – 26 listopada 2017 r. 
 
Andrzejki to tradycyjnie – dobra zabawa i ludowe wróżby. Zapraszamy 
Państwa na Weekend Andrzejkowy, gdzie spotkają się Państwo z tradycją, 
wspaniałą polska kuchnią i gościnnością. 

 
W STANDARDOWEJ CENIE PAKIETU: 
 
 2 noclegi ze śniadaniami w komfortowym pokoju w gotyckiej części 

hotelu  
 Obfita obiadokolacja w formie bogatego bufetu, z muzyką na żywo 

(19:00-21:00) w dniu przyjazdu (24.11.2017)  
 Lekki lunch w formie bufetu w sobotę (25.11.2017)  
 Bal Andrzejkowy w dn. 25.11.2017 (Uroczysta kolacja z bogatym 

wyborem dań, animacjami i konkursami, w godz. 20:00-03:00. W ramach 
Zabawy: wyśmienite menu bufetowe ze stacją live cooking autorstwa 
Szefa Kuchni Krzysztofa Mazurka; napoje zimne i gorące; OPEN BAR: 
piwo, wino białe i czerwone, wódka czysta, whisky, gin; zabawa z 
Zespołem i DJ).   
Uwaga! Podczas zabawy andrzejkowej można wylosować voucher 
pobytowy w Hotelu Krasicki. 

 Codzienne zajęcia ruchowe – Aqua aerobic  
 Magiczny seans astronomiczny połączony z obserwacją nieba 24.11.2017  
 Spotkanie z andrzejkowymi tradycjami 25.11.2017 - Święty Andrzej Ci 

ukaże, co Ci los przyniesie w darze i jak to było na Warmii?  
 Zwiedzanie Przedzamcza (Hotelu) z Przewodnikiem 24.11.2017  
 Dorośli czytają Dzieciom - Spotkanie z książką dla dzieci w bibliotece  
 Gdzie jest Św. Andrzej? - zwiedzanie Lidzbarka Warmińskiego z 

przewodnikiem  
 Mini Klub dla dzieci (Zabawa Andrzejkowa dla dzieci w dniu 25.11.2017. 

Animator zostaje z dziećmi do rana) 
 nielimitowany wstęp do Centrum Wellness (usytuowany w gotyckich 

podziemiach basen z gejzerem, przeciwprądami, masażem podwodnym 
bocznym oraz płaszczem wodnym do masażu pleców, kompleks saun: 
sauna parowa, sucha i na podczerwień i jacuzzi) 

 Biblioteka Cafe 
 doba hotelowa 16.00 - 12.00, na życzenie w miarę możliwości 

przedłużamy do 15.00 nieodpłatnie, informacja w recepcji w dniu 
wyjazdu 

 Wi-Fi w całym hotelu 
 zestaw do parzenia kawy i herbaty, woda mineralna 
 parking przy hotelu 
 zniżka na Termy Warmińskie 20% 

  STRONA HOTELU KRASICKI      kliknij tutaj 

http://www.hotelkrasicki.pl/


CENA PAKIETU  
745  PLN za osobę dorosłą w pokoju 2-os.  w części gotyckiej 
795 PLN za osobę dorosłą w pokoju 2-os.  w części barokowej 
304  PLN dziecko w wieku 5-12 lat na dostawce w pokoju rodziców 
100 PLN dziecko do 5 lat w łóżeczku lub na dostawce 
Dzieci do 5 roku w łóżku rodziców goszczone są bezpłatnie (jedno dziecko w pełnopłatnym pokoju 
rodziców). 
Każdy Andrzej otrzyma upominek od Hotelu Krasicki! 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:  

 Biblioteka Cafe (dostępna każdego dnia, w godzinach 8:00-20:00; Obsługa biblioteczna każdego dnia w 
godzinach: pn - pt -  16:00-20:00; sobota – 12:00-20:00; Niedziela Wielkanocna– 12:00-20:00; Poniedziałek 
Wielkanocny 10:00-15:00) 

 Centrum Wellness (basen, sauny, jacuzzi, salka fitness – dostępne  codziennie w godzinach: 8:00-21:00) 

 Lobby Bar (dostępny, w godzinach od 10:00 do 22:00). 

 SPA Św. Katarzyny (dostępne każdego dnia, w godzinach: 9:00-21:00) 

DOBA HOTELOWA: 16.00-12.00 

Hotel zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie oraz zmiany sal, przy poszczególnych 

punktach programu. 

DOJAZD 

Hotel usytuowany jest w Lidzbarku Warmińskim zwanym perłą Warmii. Dojazd drogą DK 51. 
Dzięki dogodnej lokalizacji Hotel Krasicki, to doskonałe miejsce do wypadów do takich miejsc jak Olsztyn, 
Frombork, Stoczek Klasztorny, Święta Lipka, „Wilczego Szańca” w Gierłoży, Muzeum Miniatur Warmii i 
Mazur w Kętrzynie i wielu innych atrakcji regionu.  
 
Odległości:  GDAŃSK   150 km      WARSZAWA    261 km      BYDGOSZCZ   273 km  

OLSZTYN   49 km       BIAŁYSTOK     270 km        POZNAŃ    376 km 
 

 

 

 

 

 REZERWACJE:           B.P. TRAVELAND 
 10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89/ 539 01 01  
 trave land@trave land.com.p l  

 www.traveland.com.pl  
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