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Termin od 1 maja 2020 do 3 maja 2020 r. 
Pakiet majówki zawiera: 
2 noclegi w pokojach 1,2,3-osobowych 
pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy obiadem w dniu wyjazdu 

Cena za pokoje  od 1 maja 2020 do 3 maja 2020 r. 
 

Pokój jednoosobowy 
 

   500 zł. 
Pokój dwuosobowy    800 zł. 

Pokój trzyosobowy 1.100 zł. 
Cena jest niezależna od standardu pokoju. Decyduje kolejność zgłoszeń 

Cena za dodatkową dobę z całodziennym wyżywieniem  
  
Cena za 1 osobę  160 zł. 
 

Inne informacje 

Dzieci do lat 3 bez samodzielnego miejsca do spania – gratis 
Zwierzęta 25 zł./dobę 

Wcześniejszy wyjazd lub rezygnacja z jednej z atrakcji nie zmienia ceny pakietu. 
01.05.2020 02.05.2020 03.05.2020 

16.00 przyjazd i zakwaterowanie 08.00-9.00 śniadanie 
08.00-9.00 śniadanie 

 

17.30 kolacja na ciepło 

10.00-12.00 spacer z alpakami, 
karmienie, przebywanie z nimi 

sprzyja rozluźnieniu, uspokojeniu 

oraz wyciszeniu, łagodząc tym 
samym uczucie niepokoju. 

10.00-11.00 turniej w kręgle z 
dyplomami dla Zwycięzców 

18.00-19.00 strefa fitness dla dzieci 
i dorosłych basen, sauna, fotele 

13.00 obiad 
11.00-13.00 strefa fitness dla dzieci i 

dorosłych basen, sauna, fotele  
 

19.30 degustacja miodu pitnego w 

pomarańczowym barze 
 

15.00-16.00 gry i zabawy na 

świeżym powietrzu, pogoń za 
lisem, wyspa skarbów dla dzieci, 

malowanie na folii 

13.00 obiad 

20.00 Wieczór taneczny w 
pomarańczowym barze 

16.00-17.00 strefa fitness dla dzieci 
i dorosłych basen, sauna, fotele  

14.00-15.00 wyjazd gości 

23.00 obserwacje nocne nieba i 

pięknego Jeziora Durowskiego z 
pochodniami z tarasu widokowego 

17.30 kolacja  

 

19.00 biesiada regionalna w 
świątyni Ducha Ognia, kiełbaski, 
kaszanka, pyry z gzikiem, szare 

kluchy z kapustą serwowane przez 
Kuchnię 

 

 


