MALOWANE BOŻE NARODZENIE
23-26.12.2017

4 dni - 3 noclegi (od obiadokolacji do śniadania)
Hotel Prezydent w Spale zaprasza na niezapomniane chwile, w świątecznej atmosferze, wypełnione
„malowanymi” atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
Pakiet zawiera:
 3 noclegi w komfortowych pokojach (na powitanie w pokoju czekać będzie świąteczny pierniczek)
 3 śniadania w formie bufetów z przysmakami dla dzieci
 2 serwowane obiadokolacje
 Słodki bufet wigilijny (ciasta własny wyrób)
 Uroczystą Kolację Wigilijną z opłatkiem, przy blasku świec i dźwięku kolęd
 Miejsce na hotelowym ogrodzonym parkingu, Internet Wi-Fi
 Rabat 20% na Kartę Menu i Alkoholi
Atrakcje:
 Świąteczny make-up przed Wieczerzą Wigilijną dla Pań
 Warsztaty z malowania bombek – dla całej rodziny
 Wieczorne Show na żywo - widowiskowy świąteczny pokaz Malowania Piaskiem w wykonaniu
ukraińskiej artystki Mariny Rysicz (nauczycielki Galiny z „Mam Talent”)
 Wystawę prac malarskich pt. „Zima na płótnie”
 Salę fitness, fotele masujące, stół do gry w ping-ponga, piłkarzyki, kijki nordic walking
W tym dla najmłodszych:
 Gwiazdkowa wizyta św. Mikołaja z upominkami od Hotelu (możliwość przekazania własnych prezentów)
 Świąteczne Animacje (robienie ozdób choinkowych, wspólne ubieranie choinki, mikołajkowe zabawy
taneczno-ruchowe, muzykoterapia, zimowe charakteryzacje, malowanie buziek)
 Warsztaty z malowania bombek
 Nielimitowany dostęp do Sali Zabaw „Zabawkolandii”
 Biblioteczka Malucha (możliwość wypożyczenia książeczek, gier dla dzieci w różnym wieku)
 Sala Kinowa z szerokim wyborem bajek
 Liczne udogodnienia dla maluchów (Hotel Przyjazny Rodzinie)
 Akcesoria dziecięce do pokoi oraz restauracji (łóżeczka niemowlęce, wanienki, krzesełka do karmienia, itp.)
Cena Pakietu w pokoju 1-,2-,3- osobowym: 750 zł/osoba
Cena Pakietu w Apartamencie: 2100 zł/2 osoby
Dzieci do 5 lat – GRATIS, 5-12 lat – 50% ceny (w pokoju z rodzicami)
Dopłata do pokoju 2-osobowego do pojedynczego wykorzystania: 150 zł/pakiet
Dopłata do pokoju LUX: 90 zł/pakiet/2 osoby
Dodatkowo polecamy:
 Możliwość skorzystania z sauny, bilarda, strzelnicy multimedialnej (cennik w recepcji)
 Możliwość zamówienia masaży, zabiegów kosmetycznych (przy rezerwacji)
 Atrakcyjne ceny noclegów w okresie okołoświątecznym
 Mile widziani czworonożni pupile – 30 zł/zwierzę/doba
 Kuligi – 50 zł/osoba
Szczegóły oferty i rezerwacja po kontakcie z recepcją: tel. 44 710 13 22, e-mail: recepcja@prezydenthotel.pl
Oferta dotyczy gości indywidualnych i nie zawiera opłaty klimatycznej 2zł/os./doba. Rabaty nie łączą się.

Hotel Prezydent Sp. z o.o.
Numer Konta: PKO Bank Polski S.A. 55 1020 3916 0000 0902 0022 1614
www.prezydenthotel.pl

HARMONOGRAM POBYTU
23.12.2017 (sobota)
Od rana
10:00
16:00 – 18:00
19:00

Przyjazd Gości i zameldowanie w pokojach (w miarę dostępności)
Otwarcie wystawy malarskiej „Zima na płótnie”
3-daniowa obiadokolacja serwowana z wodą oraz bufet z kawą i herbatą
„Dobranocka” i kakao dla dzieci - na Sali Kinowej, dla dorosłych grzaniec

24.12.2017 (niedziela – WIGILIA)
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00
12:00 – 14:00
14:00
18:00
Ok. 19:00
24:00

Śniadanie bufetowe
Świąteczny MAKE-UP dla Pań (zapisy na godzinę przy rezerwacji)
Animacje dla najmłodszych (zabawy taneczno-ruchowe,
ubieranie choinki własnoręcznie przygotowanymi ozdobami 3D z papieru)
Słodki bufet wigilijny (z ciastami własnego wypieku, wodą, sokami oraz
kawą/herbatą)
Uroczysta kolacja wigilijna z tradycyjnymi potrawami, przy dźwiękach kolęd
i blasku świec, w rodzinnych gronach
Wizyta Św. Mikołaja z prezentami dla najmłodszych
Możliwość uczestnictwa w Pasterce w Zabytkowym Kościółku Spalskim

25.12.2017 (poniedziałek – BOŻE NARODZENIE – I DZIEŃ ŚWIĄT)
8:00 – 11:00
9:00 lub 11:00
13:30 – 15:30
16:00
16:30
19:00

Śniadanie bufetowe z tradycyjnymi potrawami świątecznymi
Możliwość udziału we Mszy Św. w Kościółku w Spale
Warsztaty z malowania bombek dla dorosłych i dla dzieci
3-daniowa obiadokolacja serwowana z wodą oraz bufet z kawą i herbatą
Wspólne kolędowanie przy stołach
Widowisko Świąteczne na żywo – Pokaz Malowania Piaskiem

26.12.2017 (wtorek – II DZIEŃ ŚWIĄT)
8:00 – 11:00
9:00 lub 11:00
13:00 – 15:00
14:00

Śniadanie bufetowe z tradycyjnymi potrawami świątecznymi
Możliwość udziału we Mszy Św. w Kościółku w Spale
Animacje dla dzieci (zimowe charakteryzacje – możliwość fotografowania,
malowanie buziek, muzykoterapia mikołajkowa)
Przedłużona świąteczna doba Hotelowa - Wymeldowanie z pokoi

26.12. dla Gości przedłużających pobyt świąteczny istnieje możliwość zamówienia 3-daniowej obiadokolacji
serwowanej z napojami (50 zł/os. dorosła, 35 zł/dziecko) – proszę zgłaszać przy rezerwacji

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 50% kosztów pobytu w ciągu 48 godz. od momentu potwierdzenia wstępnej rezerwacji.
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