HALLOWEEN Z DRESZCZYKIEM
Hotel ANDERS****
w Starych Jabłonkach
27 - 29 października 2017
STRONA HOTELU ANDERS kliknij tutaj

Las spowity gęstą mgłą, tafla jeziora pokryta
kruchą warstwą lodu, odzywające się nie wiadomo
skąd kruki, drzewa pozbawione liści, pajęcze nici wychodzące z zakamarków i
cisza... przed Halloween.
Zapraszamy do nas na weekend Halloween.
Będzie strasznie, będzie upiornie, będzie makabrycznie......... będzie fantastycznie.
W CENIE POBYTU
• 2 noclegi w terminie 27.-29.10.2017,
• śniadania i obiadokolacje w formie w formie bufetu szwedzkiego (od
obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu),
• możliwość nieograniczonego korzystania z basenu, saun, sali fittness i
siłowni, w godzinach otwarcia,
• bezpłatne przedłużenie doby hotelowej w niedzielę do godz. 15.00
(w miarę dostępności pokoi po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją),
• program animacyjny "HALLOWEEN Z DRESZCZYKIEM":
SOBOTA (28. października)
10:00-16:00 Całkiem mało straszne animacje dla dzieci od lat 4 – miniklub
dla dzieci – gry i zabawy z animatorką.
10:00-12:00 Halloweenowe potwory - malowanie twarzy dzieciom.
11:00-13:00 Rzeźbienie lampionów z dyni – by czuć się pewniej w ciemności.
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych.
14:00-15:00 Poszukiwanie najpiękniejszej dyni – gra terenowa dla dzieci
(w ramach zajęć miniklubu dla dzieci).
16:00-17:00 Pieczenie Mumii nad ogniskiem czyli niezwykła zabawa
kulinarna z upiorami w tle.
21:00-23:00 Pod osłoną nocy – rozgrzewające kąpiele na basenie, czynnym
dłużej niż zwykle. Na wampiry i inne strzygi – światło świec.
21:00-02:00 Księżyc w nowiu – wieczór przy muzyce dla dorosłych w
Dyskotece.
NIEDZIELA (29. października)
11:30-13:00 Opowieści z dreszczykiem – wycieczka rowerowa z
przewodnikiem po lesie, której głównym tematem będą mazurskie podania i
legendy z dreszczykiem. Rowery na wycieczkę udostępniamy bezpłatnie. Ilość
rowerów ograniczona - prosimy o zapisy w recepcji do godz. 10.00
w niedzielę lub o zabranie własnych rowerów.

CENA ZA DOBĘ:
199 zł – osoba dorosła w pokoju 2-osobowym
270 zł – osoba dorosła w pokoju 1-osobowym
99 zł – dziecko 7-12 lat, jako 2-ga lub 3-cia osoba w pokoju
Bezpłatnie* – jedno dziecko do lat 6
* Dotyczy jednego dziecka przy dwóch pełnopłatnych osobach w pokoju. Drugie i kolejne dziecko
płatne 99 zł za dobę. Wszystkie dzieci do lat 3 bezpłatnie.

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,
OLSZTYN 30 km/0:30 h,
TORUŃ 160 km/2:50 h,

GDAŃSK 140 km/1:40 h,
KRAKÓW 505 km/6:30 h,
OSTRÓDA 10 km/0:10 h,
POZNAŃ 310 km/4:35 h,
WROCŁAW 490 km/6:00 h, WARSZAWA 215 km/2:50 h,

HAMBURG 850 km/9:30 h,

KALININGRAD 165 km/2:55 h,

REZERWACJE:

B.P. TRAVELAND OLSZTYN
Tel.: 89/ 539 01 01
godz. 8.00-16.00

tr av e lan d @ tr a ve lan d .c o m .p l

MIŃSK 612 km/7:30 h

