Pakiet I
SPA FOR MEN
Pierwszego dnia zapraszamy wszystkich uczestników imprezy na HEISSE
ROLLE - rozgrzewający masaż pleców.
W pozytywny nastrój wprowadzi pobyt w SALI RELAKSU, w której podamy
całej grupie KUFEL PIWA RZEMIEŚLNICZEGO Hotelu Adam&Spa i
PRZEKĄSKI.
W następnym dniu oferujemy seans w GROCIE SOLNEJ** połączony z seansem
w SAUNIE FIŃSKIEJ z aromatycznymi olejkami. Atrakcją wieczoru będzie
KĄPIEL BAWARCZYKA w prawdziwym PIWIE!!! oraz dodatkowo do
każdej kąpieli serwujemy kufel piwa.
W pakiecie również WODNE SZALEŃSTWO w Strefie Wellness & Spa bez
ograniczeń oraz CIEPŁY SZLAFROK.

Cena pakietu dla grupy min. 6 osób:
Sezon niski: 500 zł / osoba
Sezon wysoki: 570 zł / osoba

Pakiet II
OFF ROAD
Zaraź najbliższych przyjaciół bakcylem OFF ROADU!
Proponujemy ESKAPADĘ TERENOWĄ z cyklu ALE JAZDA po Sudetach!
Czas imprezy ok. 2 h.
Po górskich przygodach zapraszamy do SALI RELAKSU, w której na całą ekipę
będzie czekać KUFEL ZIMNEGO PIWA i PRZEKĄSKI. Ponadto dla całej
drużyny wstęp wolny
do STREFY WELLNESS & SPA. Kolejnego dnia Pan Młody podda się
RYTUAŁOWI TARZAN.
Dla reszty grupy oferujemy CZĘŚCIOWY MASAŻ GORĄCYM OLEJKIEM,
który gwarantuje głębokie odprężenie i orzeźwienie. Na koniec pobytu seans
w GROCIE SOLNEJ oraz wodne szaleństwo
w BASENIE HOTELOWYM. Dla każdego Pana CIEPŁY SZLAFROK.

Cena pakietu dla grupy min. 6 osób:
Sezon niski: 600 zł / osoba
Sezon wysoki: 670 zł / osoba

Wieczór Kawalerski 3 dni / 2 noce
Pakiety obejmują:


2x noclegi w komfortowym pokoju,



2x śniadania w formie bufetu szwedzkiego w godzinach 8-10,



2x obiadokolacje** w formie bufetu szwedzkiego w godzinach 17-18,



ciepły szlafrok dla każdego Pana,



bezprzewodowy internet w pokoju,



bezpłatny parking hotelowy,



Strefę Wellness - złożona z basenu rekreacyjnego z dyszami, przeciwfalą,
łóżkami hydromasującymi, kaskadą wodną, dwoma wannami, jacuzzi,
łaźni parowej oraz sali relaksu,



nieograniczony dostęp do Sali Kominkowej i Patio Grillowego,



dla wszystkich uczestników wieczoru kawalerskiego - 10 % rabatu na
dodatkowe zabiegi Spa

Sezon niski: 04 -11.01, 25.02 - 27.03 oraz 01.10 -19.12.
Sezon wysoki: 12.01 – 24.02, 28.03-30.09 oraz 20.12.-03.01.
Informacje dodatkowe:








* w grocie solnej obowiązują białe skarpetki (można zakupić na miejscu w
cenie 3 zł/para.)
**napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne,
dopłata do pokoju LUX 40 zł/pokój/pobyt
niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu nie zmniejsza jego
wartości,
dodatkowy koszt stanowi opłata uzdrowiskowa w wysokości 4 zł od osoby
za dzień, pobierana wyłącznie gotówką na miejscu w hotelu,
warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku stanowiącego
30 % wartości pobytu, w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji.
pobyt w ramach pakietu rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i
kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

