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Zima 2018/2019

Święta Bożego Narodzenia 2018
Pobyt Świąteczny obejmuje:
noclegi (od 21-27 grudzień) w komfortowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym oraz
urządzeniami multimedialnymi i bezprzewodowym Internetem
śniadania (w formie bufetu szwedzkiego)
świąteczne obiady serwowane do stolika
kolacje świąteczne (w formie bufetu szwedzkiego)
Wigilijna Kolacja z 12-stoma potrawami przy wspólnym stole
koncert kolęd i pastorałek – I Dzień Świąt
uroczysta kolacja z degustacją znakomitej polskiej kuchni z regionalnym akcentem
i serwowanym winem - I Dzień Świąt
zabawa taneczna z muzyką na żywo – II Dzień Świąt
słodki bufet - ciasta domowego wypieku (cały pobyt)
malowanie bombek choinkowych połączone z wspólnym ubieraniem choinki
10% zniżki na zabiegi i masaże oferowane w pensjonacie
1/2 h sauny dla każdego pokoju GRATIS!
Możliwość bezpłatnego korzystania z bilarda, tenis stołowego, rowereka, bieżni, stepera
- bezpłatnie
bezpłatny parking obok budynku
zdrowa i orzeźwiająca woda źródlana Iwoniczanka dostępna w pokojach
na przywitanie
sanki dla najmłodszych GRATIS!
poz: art-news
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Sylwester 2018/2019
Pakiet Sylwestrowy obejmuje:
noclegi ze śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego
pyszne obiady z deserem
kolacje podawane w formie bufetu szwedzkiego
ognisko z pieczeniem kiełbasek i winem grzanym w rytm muzyki uznanego w regionie
Iwonickiego Akordeonisty
Bal Sylwestrowy z muzyką na żywo – początek godz. 19:00:
znakomite menu regionalnej kuchni – 3 ciepłe posiłki serwowane
zimny bufet, bar sałatkowy, słodkie przekąski
napoje: kawa, herbata, woda mineralna, soki, owocowe, napoje gazowane
toast szampanem na powitanie Nowego Roku, 0,5l Wódki na parę oraz alkohol w
promocyjnych cenach
świetna zabawa z doskonałą oprawa muzyczną najlepszego regionalnego zespołu
muzycznego
10% zniżka na zabiegi i masaże oferowane w pensjonacie
1/2 h sauny dla każdego pokoju GRATIS!
Możliwość korzystania z billarda, tenisa stołowego, rowerka stacjonarnego, bieżni,
stepera - bezpłatnie
Bezpłatny parking oraz bezprzewodowy Internet
zdrowa i orzeźwiająca woda źródlana Iwoniczanka dostępna w pokojach na przywitanie
Akceptujemy pobyt zwierząt domowych (dopłata 25 zł/ doba)
poz: art-news
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Ferie 2019 - pobyty indywidalne
W skład pakietu wchodzą:
noclegi w komfortowo urządzonych pokojach,
codzienne śniadania w formie bufetu szwedzkiego,
codzienne obiady lub obiadokolacje - w zależności od wybraniej opcji,
deser oraz kawa i herbata do każdego obiadu lub obiadokolacji,
codzienne kolacje w formie bufetu szwedzkiego - w opcji FB(3 posiłki),
seans w saunie (30 min) - ilość uzależniona od wybranego pakietu,
10% zniżka zabiegi i masaże oferowane w Pensjonacie,
przechowalnię sprzętu narciarskiego,
20% zniżki na korzystanie ze stacji narciarskiej Kiczera Ski w Puławach,
internet Wi-Fi,
parking bezpłatny.
poz: art-news
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