FERIE na MAZURACH
dziecko do lat 12 GRATIS
Hotel ANDERS**** w Starych Jabłonkach
minimum 3 noce, między 15 stycznia a 25 lutego 2018 r.
Serdecznie zapraszamy Państwa do Hotelu Anders w
Starych Jabłonkach. W czasie ferii w Starych
Jabłonkach nie zabraknie smaku i zapachu jabłek,
spotkań z naturą regionu, aktywności w różnych
postaciach… A wszystko to wśród pięknych Lasów
Taborskich, nad Jeziorem Szeląg Mały, w ciszy i
spokoju mazurskiej wsi. W programie pobytu:
wyżywienie w postaci śniadań i obiadokolacji, bogaty program animacji dla dzieci, aktywne zajęcia
ruchowe, gry i zabawy, Małpi Gaj, a także basen do pełnej dyspozycji gości.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM POBYTU SPRAWDŹ POD LINKIEM
http://www.hotelanders.com.pl/uploads/Anders/FERIE2018.pdf

W PAKIECIE:





nocleg,
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego lub skróconej
karty dań,
możliwość korzystania z basenu, Świata Mazurskich Saun oraz siłowni i
fitnessu - bez ograniczeń, w godzinach otwarcia,
bogaty program animacyjny dla dzieci, codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach 11.00-17.00 zajęcia prowadzone przez animatorkę:
o poniedziałek - Dzień Małego Odkrywcy - wycieczka z
przewodnikiem "W Królestwie Sosny Taborskiej", gra terenowa
"Poszukiwanie skarbu na Mazurach",
o wtorek - Dzień bez Komputera - turniej gier planszowych, czytanie książek,
o środa - Dzień Zabawy w Kuchni - warsztaty pieczenia ciasteczek,
Pieczenie Jaszczurów - zabawa kulinarna przy ognisku,
o czwartek - Dzień Sportowca - dziecięca olimpiada sportowa, turniej tenisa
stołowego,

piątek - Dzień Artystyczny - warsztaty rękodzieła artystycznego,
prace plastyczne,
o sobota - rozgrzewające ognisko dla całych rodzin,
o pokój zabaw dla dzieci z Małpim Gajem, codziennie 08.00-20.00,
program animacyjny dla dorosłych:
o aktywne zajęcia sportowe z instruktorem dla dorosłych - ćwiczenia
na basenie, codziennie do poniedziałku do piątku,
o kultowe kino - seans najlepszych polskich komedii (każda środa),
o dyskoteka z DJ'em dla dorosłych w Klubie Nocnym (każda sobota),
tereny leśne nad jeziorem do spacerów,
do wypożyczenia: sanki i kije do Nordic Walking (bezpłatnie),
świeże i zdrowe jabłka dla wszystkich bez ograniczeń,
internet WiFi.
o








ATRAKCJE W HOTELU - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

SPRAWDŹ UDOGODNIENIA DLA DZIECI - KLIKNIJ
HOTEL PRZYJAZNY DZIECIOM - SPRAWDŹAGRODY - KLIKNIJ

CENA PAKIETU
Cena za dobę
przy 5 i więcej noclegach
Osoba dorosła
w pokoju 2-os.
Osoba dorosła
w pokoju 1-os.
Dziecko do lat 12*

Cena za dobę przy 3
lub 4 noclegach

Cena za dobę
przy 1 lub 2
noclegach

189 zł

199 zł

209 zł

300 zł

320 zł

340 zł

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

*Dotyczy jednego dziecka w pełnopłatnym pokoju rodziców, drugie dziecko dodatkowo płatne - 110 zł/doba.
Wszystkie dzieci do lat 3 BEZPŁATNIE.
Do obiadokolacji podajemy wodę i herbatę. Wszystkie inne napoje są dodatkowo płatne.

Oferta ważna do 25.02.2018. Przy pobytach obejmujących weekendy 09.-11.02.2018 oraz 16.18.02.2018. obowiązują co najmniej 3-dobowe pobyty.

DODATKOWE RABATY
1. FERIE W MAZURSKICH CHATACH
Pobyt w Mazurskich Chatach wg cennika. SPRAWDŹ CENNIK MAZURSKICH CHAT - KLIKNIJ.
Przy rezerwacji pobytu w Mazurskich Chatach z wyżywieniem HP (śniadania i obiadokolacja) - 20% RABATU
na nocleg i wyżywienie (przy wykupieniu opcji z wyżywieniem przez wszystkie osoby mieszkające w chacie).
2. WYJĄTKOWY GOŚĆ
Dla wszystkich posiadaczy karty PRESTIGE CLUB i/lub WYJĄTKOWY GOŚĆ od powyższej oferty proponujemy
rabat -10%.
3. WSTĘP DO WARMIOLANDII - KRAINY ZABAW DLA DZIECI
Przy pobycie min. 5 dób dla każdego dziecka oferujemy bezpłatny bilet wstępu do Warmiolandii nowoczesnej krainy zabawy dla dzieci w każdym wieku.
Warmiolandia znajduje się w Olsztynie, 30 km od hotelu. Dojazd we własnym zakresie. Bilet wstępu
obowiazuje w każdy dzień tygodnia.

FERIE NA NARTACH NA MAZURACH


KURZA GÓRA / Kurzętnik / 57 km od hotelu (czynne w zależności od warunków pogodowych)
o najdłuższa trasa zjazdowa w północnej Polsce, trzy zróżnicowane trasy narciarskie, zimowy
park rozrywki dla dzieci (m.in.: 50-metrowy wyciąg taśmowy oraz trasa zjazdowa z
dmuchanymi przeszkodami), szkółka narciarska, restauracja na stoku, wypożyczalnia i serwis
narciarski Przejdź na stronę Kurzej Góry - KLIKNIJ.



KARTASIÓWKA / Ruś k. Olsztyna/ 40 km od hotelu (czynne w zależności od warunków
pogodowych)
o 3 trasy zjazdowe po 280 m, sztucznie naśnieżany i oświetlony wyciąg, szkoła jazdy, ciepłe
posiłki, wypożyczalnia i serwis narciarski.Przejdź na stronę Kartasiówki - KLIKNIJ. Goście
Hotelu Anders zyskują 10% zniżki na przejazdy wyciągiem Kartasiówka za okazaniem
paszportu hotelowego lub karty "Wyjątkowy Gość".

DOJAZD DO STARYCH JABŁONEK
Drogą nr 16 Ostróda – Olsztyn. Po ok. 10 km, na zakręcie skręcić w prawo (jest tablica Hotelu Anders).
Następnie przejechać przez przejazd kolejowy i prosto ok. 500 m.
Odległości:
BIAŁYSTOK 260 km/3:30 h,
GDAŃSK 140 km/1:40 h,
KRAKÓW 505 km/6:30 h,
OLSZTYN 30 km/0:30 h,
TORUŃ 160 km/2:50 h,

OSTRÓDA 10 km/0:10 h,
WROCŁAW 490 km/6:00 h,

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND
Tel.: 89/ 539 01 01

POZNAŃ 310 km/4:35 h,
WARSZAWA 215 km/2:50 h,

10-015 Olsztyn, ul. Knosały 7/4,
traveland@traveland.com.pl

