FERIE na MAZURACH ZACHODNICH
Hotel MIŁOMŁYN ZDRÓJ***
w Miłomłynie
dowolny termin między 12 stycznia a 25 lutego 2018 r.
Ferie w Hotelu Miłomłyn Zdrój Medical Spa & Vitality.
Basen, Rodzinna atmosfera, klimatyczna okolica, piękna mazurska przyroda oraz zimowy
krajobraz to najlepsza rekomendacja na zimowe ferie na Mazurach dla Twojej rodziny!

DZIECI DO LAT 8 GRATIS!
W CENIE POBYTU:






noclegi
2 posiłki dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w formie bufetów
szwedzkich
wstęp wolny na basen, sauny, jacuzzi, salę fitness podczas pobytu
możliwość korzystania z Sali bilardowej podczas pobytu
internet na terenie hotelu

ATRAKCJE DLA DZIECI:




wstęp wolny na basen, sauny, jacuzzi, salę fitness, do pokoju zabaw podczas
pobytu
możliwość wypożyczenia sanek
możliwość korzystania z Sali bilardowej, ping - ponga

POBIERZ OFERTĘ ZABIEGÓW: Menu SPA
POLECAMY POBLISKIE WYCIĄGI NARCIARSKIE:




Wyciąg narciarski + lodowisko "Kurza Góra" w Kurzętniku - zobacz więcej
Wyciąg narciarski "Góra Chrobrego" w Elblągu - zobacz więcej
Wyciąg narciarski "Kartasiówka" w Rusi - zobacz więcej

STRONA HOTELU MIŁOMŁYN ZDRÓJ kliknij tutaj

CENY od osoby
Cena pobytu za dobę
Pokój 2 osobowy
Pokój 1 osobowy
Młodzież
w wieku 13-16 lat *
Dzieci
w wieku 9-12 lat *
Dzieci do lat 8 **

1 nocleg
162 zł
198 zł

2 lub 3 noclegi
153 zł
189 zł

4 lub 5 noclegów
148 zł
184 zł
130 zł
113 zł

bezpłatnie

6 i więcej noclegów
144 zł
180 zł

* cena dotyczy 1 dziecka przypadającego na 1 pełnopłatnego rodzica. Dziecko nocuje w jednym
pokoju z rodzicem na tzw. dostawce. Cena dla dzieci nie obejmuje zabiegów.
** cena dotyczy 1 dziecka przypadającego na 1 pełnopłatnego rodzica. Dziecko nocuje na jednym
łóżku z rodzicem i korzysta z jego świadczeń. Dopłata za dostawkę 30 zł/dobę.
RABATY
Niniejsza oferta nie łączy się z innymi promocjami, pakietami specjalnymi oraz rabatami
przysługującymi z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym Wyjątkowy Gość.
Posiadaczom karty programu Wyjątkowy Gość przysługuje rabat na usługi dodatkowe:
Karta Srebrna – 5%, Złota – 10%, Diamentowa – 20% –zgodnie z regulaminem programu

DOJAZD
Drogą nr 7 Ostróda – Gdańsk.
12 km za Ostródą zjazd zgodnie z kierunkowskazem.
Odległości:
ELBLĄG 60 km,
GDAŃSK 115 km,
OLSZTYN 48 km,
OSTRÓDA 17 km,
TORUŃ 144 km,
WARSZAWA 230 km

REZERWACJE:

B.P. TRAVELAND

10-015 Olsztyn, ul. Knosały 7, Tel.: 89/ 539 01 01
tr a ve lan d @ tr a ve l a n d .com .p l

