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Pakiet Wielkanoc 
7-10.04 

 
 

Oferta obejmuje 
3 noclegi w przestronnych pokojach dwuosobowych lub apartamentach rodzinnych 

3 śniadania w formie bufetu 
3 obiadokolacje serwowane przez naszego Szefa kuchni 

*menu dla dzieci po wcześniejszym zgłoszeniu w momencie dokonywania rezerwacji 
Zaproszenie na spotkanie z przyrodą i zwierzętami w Tajemniczym Lesie 

Warsztaty artystyczne z tradycyjnym malowaniem pisanek 
Spacer z przewodnikiem połączony z poszukiwaniem wielkanocnych jajek 

Ognisko nad Wielkim Stawem 
Przedłużona doba hotelowa w dniu wyjazdu do godziny 12:00 

 
Zachęcamy do pozostania z nami na dłużej 

Przedłużenie pobytu na preferencyjnych warunkach – kontakt – Marta Mejer tel. 669 341 911 
Dzieci do lat 3, nocujące w łóżku z rodzicami - nocleg gratis 

 
 

Wielki Piątek 
Obiadokolacja z rybnymi specjałami 

Wielka Sobota 
Bufet śniadaniowy z napojami, owocami  i ciastem własnego wypieku 

Warsztaty artystyczne z malowaniem pisanek 
Obiadokolacja z tradycyjnymi daniami wielkanocnymi regionu Karkonoszy 
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Wielka Niedziela 
Uroczyste śniadanie Wielkanocne 

Spacer z przewodnikiem połączony z poszukiwaniem wielkanocnych jajek 
Obiadokolacja w formie grilla połączona z ogniskiem nad Wielkim Stawem  

*w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych kolacja przeniesiona do wewnątrz 
Wielki Poniedziałek 

Bufet śniadaniowy z napojami, owocami i ciastem własnego wypieku 
 
 

Polecamy 
CAFE&BISTRO w Artystycznej Stodole czynne 7-10.04 w godzinach 10:00-17:00 

Gabinet odnowy biologicznej KAMALA SPA&THERAPY  
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu, kontakt - Justyna Wypych tel. 737 621 425) 

 
 

Ważne informacje 
Doba hotelowa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny12:00 w dniu wyjazdu 

Ponieważ nie posiadamy całodobowej recepcji, prosimy o wcześniejszą informację, jeśli przewidują Państwo  
przyjazd po godzinie 18:00 

Zwierzęta akceptowane tylko w pokojach:  
Apartamenty w Budynku Dawnego Zarządu; obowiązuje dodatkowa opłata – 40 PLN/doba 

Parking – gratis 
Wi-fi dostępne na terenie całego obiektu 
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Cena 
Od 240 zł/osoby/dzień 

 
 

Warunki rezerwacji i anulacji 
Warunkiem utrzymania rezerwacji jest wpłata na nasze konto zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji. 

Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 21 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona 
przedpłata zostanie zwrócona w terminie do 14 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania po 

tym terminie lub niepojawienia się w obiekcie zadatek nie podlega zwrotowi. 
Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie powoduje zwrotu pieniędzy. 

 
 

Zapraszamy 
Zespół Ornamental Farm Bukowiec 
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