Wakacje z Pluskowym Lesie każdemu dostarczą bagażu
wesołych i emocjonujących wrażeń oraz wspaniałych dni
spędzonych w rodzinnym gronie. Jezioro Pluszne i aquapark
to miejsca wodnych przygód lubianych przez dzieci
i dorosłych. Sosnowe lasy i czyste powietrze to idealne
warunki do rodzinnych spacerów.
Zapraszamy na Warmię i Mazury!

W cenie pobytu oferujemy
noclegi w komfortowych pokojach z WiFi oraz zestawem do przyrządzania
kawy i herbaty
wyżywienie według propozycji Szefa Kuchni
• śniadania (8:00 – 11:00)
• obiadokolacje (17:00 – 19:00)
w tym obiadokolacje w formie grilla z ogniskiem (wtorek, piątek)
zajęcia z animatorem na Sosnowej Polanie (codziennie 13:00 - 17:00)
atrakcje 3-poziomowego aquaparku
•
•
•
•

sauny
siłownia
salonik zabaw oraz plac zabaw dla dzieci dla dzieci (pod opieką osoby dorosłej)
boiska sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, beach tennis

Hotel zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
Gościom, którzy wykupią pobyty w standardowych pokojach 1- i 2-osobowych,
oferujemy bezpłatny nocleg dla dzieci do 12 lat śpiących z opiekunami.
Przy pobycie 1-noclegowym obowiązuje cena pobytu indywidualnego.
Dziecko do lat 4 bez oddzielnego łóżka gościmy w naszym hotelu BEZPŁATNIE!
(na życzenie Gościa możliwość wstawienia do pokoju łóżeczka).
Dziecko do12 lat na łóżku standardowym otrzymuje rabat 20% od ceny noclegu (z wyłączeniem
apartamentów).
Rabaty nie łączą się.
Parking samochodowy dozorowany, płatny 20 PLN/auto/doba.
Opłata miejscowa płatna jest dodatkowo 2,31 PLN/osoba/doba.
Warunkiem rezerwacji gwarantowanej jest dokonanie przedpłaty w wysokości 20% wartości
zamówionych świadczeń w terminie do 3 dni po potwierdzeniu rezerwacji przez hotel.
Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość pobytu z czworonogiem - 70 PLN/doba
(pokoje w wyznaczonym skrzydle hotelu). Chęć przyjazdu ze zwierzęciem należy zgłosić w chwili
dokonywania rezerwacji.
Ceny zawierają podatek VAT.
Oferta obowiązuje w terminie 29.06. – 31.08.2020.

Za dodatkową opłatą Gościom hotelowym proponujemy

rekreację konną
bilard
możliwość wypożyczenia rowerów i kijków do nordic walking
możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego na plaży hotelowej: kajaki, rower
wodny, łódka
bogatą ofertę zabiegów pielęgnacyjnych i zdrowotnych w SPA
prezenty w postaci voucherów SPA
korzystanie z basenu solankowego
smakołyki kuchni Fusion oraz kuchni regionalnej

Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów min. 7 dni przed przyjazdem.
Dokonanie wcześniejszej rezerwacji gwarantuje skorzystanie z oferty zabiegów.

LATO na Warmii
W miejscowości Pluski znajduje się wypożyczalnia sprzętów do uprawiania sportów
wodnych, m.in. łódki, żaglówki.
W miejscowości Olsztynek (ok. 18 km od miejscowości Pluski) znajduje się Muzeum
Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny. Jest to idealne miejsce na długie spacery
oraz źródło wiedzy na temat historii regionu.

Serdecznie zapraszamy do Plusk!

Hotel & SPA WARMIA PARK
Pluski ul. Pluszna 36, 11-034 Stawiguda
tel.: +48-89-519-53-04, fax: +48-89-519-53-00
rezerwacja@warmiapark.pl
www.warmiapark.pl
www.warmiaparkclub.pl

