FERIE ZIMOWE „ZITOJCIE NA WARNIJI”
Hotel KRASICKI**** w Lidzbarku Warmińskim
minimum 3 noclegi w terminie 15 stycznia – 25 lutego 2018 r.
Zitojcie na Warniji!
Warnijsko gadko, zabozio, ambrółty, dobre pozietrze w gyszank! Łu noju, warnijsko zytam,
łurychtowane na byzuch! Gwara Warmińska, zabawa, kolacje, ładna pogoda w prezencie! U nas,
warmińskim zwyczajem, wszystj-ko gotowe na odwiedziny!
Zapraszamy Państwa na Warmię – piękną historyczną krainę, której bogata tradycja i kultura
przeżywa swój renesans. Gry i zabawy warmińskie, tańce, stroje, gwara; wycieczki do Zamku, zajęcia
kulinarne, animacje to wszystko czeka na Państwa podczas pakietu Ferie na Warmi.
W CENIE PAKIETU:
















Noclegi ze śniadaniami (7.00-11.00)
Obfite obiadokolacje w formie bufetu w Restauracji (pobyt zaczyna się
obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Obiadokolacje serwowane w godz. 17:00-21:00)
Możliwość korzystania z Biblioteki CAFE (w godz. 08:00-20:00; obsługa
biblioteczna obecna: pon. – pt. godz. 16:00-20:00; sobota godz. 12:00-19:00;
niedziela godz. 10:00-15:00)
Nieograniczony dostęp do Centrum Wellness (usytuowany w gotyckich
podziemiach basen z gejzerem, przeciwprądami, masażem podwodnym
bocznym oraz płaszczem wodnym do masażu pleców, kompleks saun: parowa,
sucha, infrared oraz jacuzzi; w godz. 08:00-21:00)
Telefon "Handy" do bezpłatnego użytkowania podczas pobytu (aplikacje i gry
Google Play, Gmail, mapy, nawigacja, bezpłatny internet, bezpłatne rozmowy
telefoniczne)
Mini Klub dla Dzieci (w godz. 09:00-20:00 pod opieką rodziców. Animator
obecny w godz. 11:00-16:00 zapewni specjalny program animacyjny*)
Wypożyczenie kijków do nordic walking (ilość ograniczona) – informacja w
recepcji SPA
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%
 Zwiedzanie Przedzamcza (Hotelu) i Lidzbarka Warmińskiego z
Przewodnikiem
 Program tematyczny dla Rodziców i Dzieci ZITOJCIE NA WARNIJI!*:
* poszczególne atrakcje odbywają się w określone dni tygodnia.
** na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymuje słowniczek gwary warmińskiej na pamiątkę z pobytu
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM kliknij

ZOBACZ NA FILMIE JAK WYGLĄDA HOTEL KRASICKI****

CENY

1 osoba dorosła
lub dziecko/młodzież
w pokoju 1-os.
1 osoba dorosła w pokoju z 1 dzieckiem
w wieku 6-17 lat
1 osoba dorosła w pokoju z 2 dzieci
w wieku 6-17 lat
2 osoby dorosłe w pokoju 2-os.
2 osoby dorosłe w pokoju 2-os. z 1
dzieckiem w wieku 6-17 lat
2 osoby dorosłe w pokoju 2-os. z 2
dzieci
w wieku 6-17 lat








Cena za pobyt
przy 3 noclegach

Cena za pobyt
przy 4 noclegach

Cena za pobyt
przy 5 noclegach

867 PLN

1116 PLN

1345 PLN

1137 PLN

1476 PLN

1795 PLN

1437 PLN

1876 PLN

2295 PLN

1137 PLN

1476 PLN

1795 PLN

1437 PLN

1876 PLN

2295 PLN

1737 PLN

2276 PLN

2795 PLN

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Biblioteka Cafe (dostępna każdego dnia, w godzinach 8:00-20:00;
Obsługa biblioteczna w godzinach: pn-pt.: 16:00-20:00; sobota - 12:00-19:00; niedziela 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)
Wypożyczalnia kijów do nordic walking - BEZPŁATNIE- informacja w Recepcji Spa

INFORMACJE DODATKOWE
Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Czworonożni przyjaciele mile widziani w pokoju hotelowym Właścicieli (opłata od 50 PLN dziennie).
Hotelowa Restauracja nie gości czworonożnych przyjaciół.
Hotel zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie (zmiana godzin, sal i dni), przy
poszczególnych punktach programu.

RABATY
Posiadaczom karty programu "Wyjątkowy Gość" przysługuje rabat na usługi dodatkowe: Karta Srebrna – 5%,
Złota – 10%, Diamentowa – 20% – zgodnie z regulaminem programu.
Rabaty nie łączą się.

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
OLSZTYN 49 km

WARSZAWA 261 km
BIAŁYSTOK 270 km

BYDGOSZCZ 273 km
POZNAŃ 376 km

REZERWACJE:

B.P. TRAVELAND

10-015 Olsztyn, ul. Knosały 7/4, Tel.: 89/ 539 01 01
tr av e lan d @ tr a ve lan d .c om .p l

www.traveland.com.pl

