Boże Narodzenie w bieszczadzkich Połoninach 23.12 – 28.12.2022
Bieszczady to region, w którym każda pora roku jest piękna i potrafi przybywającym
tutaj turystom zaoferować ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu
.
Nasz ośrodek znajduje się w urokliwej dolinie górskiej rzeki Solinki
w niedalekiej odległości od Jeziora Solińskiego. Dookoła roztaczają się piękne
widoki na pasmo górskie Bieszczadów, porośniętych dziką karpacką puszczą.
Do dyspozycji naszych gości oddajemy 30 komfortowych pokoi, strefę SPA,
siłownię, salę konferencyjną oraz wiatę grillową.

Ośrodek Wypoczynkowy Połoniny jest miejscem idealnym.
Boże Narodzenie i Noc sylwestrowa to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Niesie nadzieję na lepsze jutro i nastraja
optymistycznie na kolejny rok.. Pragniemy zaprosić Państwa do spędzenia tego czasu wraz z nami.

Pakiet 4 DNIOWY (3 noclegi)
Cena za 1 os. dorosłą

949,00 zł

Pakiet 5 DNIOWY (4 noclegi)
Cena za 1 os. dorosłą

1.199,00 zł

Pakiet 6 DNIOWY (5 noclegów)
Cena za 1 os. dorosłą

1.449,00 zł

Dzieci 4-10 lat 499,00 zł

Dzieci 4-10 lat 649,00 zł

Dzieci 4-10 lat 799,00 zł

Dzieci do 4 roku życia śpiące na łóżku
z rodzicami pobyt ze śniadaniem gratis.

Dzieci do 4 roku życia śpiące na łóżku
z rodzicami pobyt ze śniadaniem gratis.

Dzieci do 4 roku życia śpiące na łóżku
z rodzicami pobyt ze śniadaniem gratis.

Pakiet zawiera:
Noclegi ze śniadaniami, obiadami i kolacjami, poza 24.12
Uroczysta Wieczerza Wigilijna 24.12
W świąteczne dni (25 i 26.12) słodki bufet, uroczysty obiad
oraz kolacja w formie bufetu
26.12 koncert
Ognisko z pieczeniem kiełbasek 27.12
Spacer po okolicy z lokalnym przewodnikiem
Dostęp do strefy relaksu (jacuzzi, sauna sucha,
łaźnia parowa, deszczownica)
▪ Dostęp do Sali fitness (atlas z ławeczką, rowerek,
orbitrek, drabinka)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

.
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U nas odkryjesz piękno bieszczadzkich gór. Serdecznie zapraszamy !
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STANDARD POKOI HOTELOWYCH:

STREFA RELAKSU SPA
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