
 
 
 
Cennik pobytu noworocznego 

 

 
Ośr odek R ehabi l i tacyj no - Wypoczynkowy 

ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec 

tel. 67 262 09 00 

H otel i k na Sł onecznym Wzg ór zu  
ul. Wysoka 8, 62-040 Puszczykowo 

tel. 61 813 30 72 
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Termin od 30  grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r. 
 

Pobyt noworoczny zawiera: 
 2 noclegi w pokoju 1,2,3 – osobowym  

 w dniu 30.12.2017  

- kolację w formie szwedzkiego bufetu 

 w dniu 31.12.2017 : 

- śniadanie w formie szwedzkiego bufetu 

- dwudaniowy obiad serwowany do stolika 

 w dniu 01.01.2018 r.: 

- śniadanie noworoczne w formie szwedzkiego bufetu 
 Bal Sylwestrowy od godz. 2000 do białego rana 

- wyborne menu - dania gorące oraz zimny bufet 
- open bar – wódki czyste, whisky, wina, szampan 

- napoje zimne i gorące 
- wyśmienite ciasta 

- pokazy sztucznych ogni 
- losowanie fantów 

- gry i zabawy 
- wróżby noworoczne 

- wystrzałowa zabawa do białego rana 
możliwość bezpłatnego korzystania ze wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie Ośrodka  
m.in. basenu, sauny, kręgielni, foteli masujących 
 

Cena za pobyt od 30  grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r. 
 

Bal Sylwestrowy 
 
450 zł./ 2 osoby 

 
Pokoje LUX: 

1 – osobowe 
2 – osobowe 

 
 

490  zł.   
600  zł.    

  
Pokoje STANDARD: 

1 – osobowe 
2 – osobowe 

3 – osobowe 
Dostawka 

 

400 zł.     
500 zł.     

700 zł.     
240 zł.     
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Pokoje EKONOMICZNE: 
1 – osobowe 
2 – osobowe 
3 – osobowe 
Dostawka 

300 zł.      
450 zł.      
600 zł.     
220 zł.     

  

Inne informacje 

 
Dzieci do lat 3 bez samodzielnego miejsca do spania – gratis 
Dzieci  w wieku 3-8 lat – ½ ceny osoby dorosłej 
Dzieci powyżej 8 lat – odpłatność jak za osobę dorosłą 
Zwierzęta – 20 zł./dobę 
Wcześniejszy wyjazd lub rezygnacja z jednej atrakcji nie zmienia ceny turnusu. 
Obowiązuje wpłata 30% zadatku z możliwością zmiany i anulowania rezerwacji nie później niż na 
14 dni przed rozpoczęciem pobytu. 
 

Kontakt 
 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Wielspin 
ul. Jeziorna 16 

62-100 Wągrowiec 
tel.  67 262 09 00 

fax.  67 262 57 88 
www.wielspin.pl 

e-mail: recepcja @wielspin.pl 
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