PAKIETY

to nie tylko świętowanie ostatniego wieczoru Panny Młodej „na
wolności”. To przede wszystkim celebracja przyjaźni, kobiecości
i radości z życia. Spędźcie ten czas tak, by na długie lata zapadł
Wam w pamięci jako jeden z najpiękniejszych!
Zapraszamy do skorzystania z jednego z trzech pakietów
kompleksowej organizacji wieczoru panieńskiego. My zajmiemy
się wszystkim, a Wam pozostaje się tylko doskonale bawić! 

PAKIET BASIC
o
o
o
o
o
o
o
o

nocleg w pokoju dwuosobowym Lux View z balkonem
i cudownym widokiem na jezioro
śniadanie w formie bufetu
nielimitowany dostęp do strefy Wellness (basen, jacuzzi, sauny)
organizacja wieczoru w sali przygotowanej tylko dla Was
lampka wina musującego na dobry start wieczoru
trzydaniowa serwowana kolacja z przekąskami
pakiet napojów bezalkoholowych 1 l/os.
(woda z cytryną, soki owocowe, napoje gazowane)
butelka wódki 0,5 l/2 osoby

359 zł/os.

PAKIET ACTIVE
o
o
o
o
o
o
o

nocleg w pokoju dwuosobowym Lux View z balkonem
i cudownym widokiem na jezioro
śniadanie w formie bufetu
nielimitowany dostęp do strefy Wellness (basen, jacuzzi, sauny)
organizacja wieczoru w sali przygotowanej tylko dla Was
lampka wina musującego na dobry start wieczoru
trzydaniowa serwowana kolacja z przekąskami
pakiet napojów bezalkoholowych 1 l/os.
(woda z cytryną, soki owocowe, napoje gazowane)

o
o

butelka wódki 0,5 l/2 osoby
wypożyczenie sprzętu wodnego/rekreacyjnego na 2 godziny –
do wyboru:
o rowery miejskie (dostępność: 10 szt.)
o kajaki dwuosobowe (dostępność: 8 szt.)
o rowery wodne czteroosobowe (dostępność: 2 szt.)
o deski SUP (dostępność: 10 szt.)

o

opcje dodatkowo płatne:

o
o

rejs łodzią motorową (do 6 os.) ze sternikiem – 450 zł/godz.
instruktor pływania na deskach SUP – 150 zł/godz.

409 zł/os.

PAKIET SPA
o
o
o
o
o
o
o
o
o

nocleg w pokoju dwuosobowym Lux View z balkonem
i cudownym widokiem na jezioro
śniadanie w formie bufetu
nielimitowany dostęp do strefy Wellness (basen, jacuzzi, sauny)
organizacja wieczoru w sali przygotowanej tylko dla Was
lampka wina musującego na dobry start wieczoru
trzydaniowa serwowana kolacja z przekąskami
pakiet napojów bezalkoholowych 1 l/os.
(woda z cytryną, soki owocowe, napoje gazowane)
butelka wódki 0,5 l/2 osoby
relaksujący masaż dla każdej z Pań w nowo otwartym SPA –
do wyboru:
o masaż klasyczny częściowy (30 min.)
o masaż świecą częściowy (30 min)
o masaż gorącymi kamieniami częściowy (30 min.)

469 zł/os.

Informacje dodatkowe:
o oferta skierowana jest do grup od 6 do 20 osób i uzależniona od
dostępności pokoi, sal oraz usług
o salę można udekorować w dowolnym stylu, we własnym zakresie
o napoje ciepłe, inne alkohole oraz drinki są dostępne na życzenie
i dodatkowo płatne
o

obsługa kelnerska kolacji jest dostępna do 23:00, w sali natomiast
można zostać nawet do rana 

PRZYKŁADOWE MENU KOLACJI SERWOWANEJ
MENU I
zupa
krem z białych warzyw z oliwą ziołową
danie główne
filet z kurczaka z puree z kalafiora, młodymi ziemniakami, brokułami
i sosem demi-glace
deser
owoce sezonowe zapiekane pod kruszonką, serwowane z lodami
waniliowymi
MENU II
zupa
włoska zupa minestrone
danie główne
pappardelle z kaparami, oliwkami, pomidorkami koktajlowymi i pesto
bazyliowym
deser
panna cotta z sosem malinowym i kremem chantilly
MENU III
zupa
krem z pomidorów z pieczoną papryką
danie główne
filet z morszczuka z groszkowym risotto, rzodkiewką, roszponką, koprem
włoskim i dressingiem orzechowo-miodowym
deser
sticky toffee pudding z lodami bananowymi i sosem karmelowym
PRZEKĄSKI SERWOWANE DO STOŁU
sałata z warzywami, kurczakiem i sosem musztardowo-miodowym
sałatka z pieczonych buraczków z serem pleśniowym i orzechami
stripsy z kurczaka z dipem sweet chili
deska serów i wędlin dojrzewających
pieczywo, masło

