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FERIE   ZIMOWE   NA   WARMII 

BAJKOWY ZAKĄTEK  

W GUZOWYM PIECU  27 KM OD OLSZTYNA 

dowolny termin  
między 12 stycznia a 25 lutego 2018 r. 
 
 

Zapraszamy na wyjątkowe, pełne atrakcji ferie zimowe na Mazurach. 
 Przygotowaliśmy  moc atrakcji, w których każdy znajdzie coś 
odpowiedniego dla siebie. Śnieżne safari, zimowa mini olimpiada, 
poszukiwanie zaginionego skarbu to tylko niektóre atrakcje dla całej rodziny. Przyjedźcie i zasmakujcie 
przygody i magii Bajkowego Zakątka. 

 
PAKIET ZAWIERA: 

 Noclegi w pokojach hotelowych  lub całorocznych domach warmińskich 
 Pyszne i zdrowe śniadania oraz  obiadokolacje 
 Bajeczny kociołek magicznej zupy i słodka niespodzianka dla dzieci 

codziennie w godz. 13:00 – 14:30 
 Nielimitowany wstęp do Wodnej Krainy (basen, sauna sucha i parowa, 

jacuzzi, sala fitness) 
 Możliwość korzystania z biblioteczki i wypożyczalni DVD 
 Codzienne niespodzianki w Bajkowej Poczcie 
 Codziennie mini klub dla dzieci z dmuchanym zamkiem do skakania oraz 

trampoliną (bez animatora) 
 Mini zoo 
 Program animacyjny dla dzieci i dorosłych dedykowany na dany dzień** 
 Zadania od Złotopióra, 
 Multimedialne popołudnie z grami kinect oraz symulatorem samochodów 

rajdowych, 
 Poszukiwanie zaginionego skarbu Bajkowego Zakątka, 
 Bajeczna biesiada przy ognisku z pieczeniem przysmaku Kłobuka, 
 Śnieżne safari na quadach, 
 Jazda Segway’em 
 Strzelnica 

 Promocja 10%  przy rezerwacji do 22 stycznia 2018 r.  
Promocja ta nie łączy się z innymi rabatami oraz ofertami specjalnymi.  
* Oferta obowiązuje w terminie 12.01- 25.02.2018r. i nie łączy się z innymi rabatami promocjami oraz 
pakietami specjalnymi 
**  Każda atrakcja dostępna raz w tygodniu. 
***Dzieci do 5 lat – BEZPŁATNIE ( max. 1 dziecko przypadające na 1 pełnopłatnego opiekuna). Dziecko nocuje 
na jednym łóżku z rodzicem i korzysta z jego świadczeń. 
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CENY 
 

Ilość dób 
w pakiecie Cena od osoby dorosłej Cena dla młodzieży   

w wieku 14-18 lat 
Cena dla dzieci   
w wieku 5-14 lat 

Cena dla dzieci  
w wieku do 5 lat*** 

1 doba od 175 zł /os. 135 zł/os. 100 zł /os. 0,00 zł 

2 doby od 350 zł /os. 260 zł/os. 200 zł /os. 0,00 zł 

3 doby od 499 zł /os. 360 zł/os. 285 zł /os. 0,00 zł 

4 doby od 635 zł /os. 450 zł/os. 360 zł /os. 0,00 zł 

5 dób od 750 zł /os. 540 zł/os. 425 zł /os. 0,00 zł 

6 dób od 835 zł /os. 620 zł/os. 480 zł/os. 0,00 zł 

 
 

DOJAZD 

 
Drogą nr 16  Ostróda – Olsztyn. W miejscowości Podlejki skręt w prawo na Olsztynek, dalej cały czas prosto ok. 
5 km przez Biesal do skrzyżowania z kierunkowskazem „Guzowy Piec 1,5 km”, na którym skręcamy w prawo , 
następnie cały czas prosto, aż do obiektu. 
 
Odległości:  GDAŃSK 150 km/2:00 h,    WARSZAWA 200 km/2:50 h,     TORUŃ 160 km/2:50 h  

OLSZTYN 27 km/0:25 h,     BIAŁYSTOK 250 km/3:20 h,        OSTRÓDA 25 km/0:25 h 
 

 


