WCZASY POLSKA Mikołajki

Hotel GOŁĘBIEWSKI

Lokalizacja
Hotel Gołębiewski w Mikołajkach**** jest malowniczo położony w samym sercu KRAINY WIELKICH JEZIOR,
na przecięciu najpiękniejszych szlaków turystycznych Polski. Hotel położony jest nad brzegiem jeziora Tałty w Mikołajkach - żeglarskiej stolicy
Mazur. Oddalony jest od stacji kolejowej o 1,5 km a od lotniska w Szymanach - 50 km.
Naturalne bogactwo przyrodnicze - lasy, puszcze i rezerwaty - zachwycają przybywających tu Gości i pozwalają na pełne odprężenie.

Pokoje
Hotel oferuje 652 komfortowe pokoje 1 oraz 2 osobowe w tym 54 pokoje rodzinne STUDIO. Na Gości czeka również 13 luksusowych
apartamentów w tym 1 apartament prezydencki. Wszystkie pokoje posiadają balkony, łazienki z prysznicem, TV SAT, telefon, możliwość
podłączenia do Internetu. Część pokoi ma widok na jezioro Tałty i panoramę miasteczka, pozostałe na Klub Jeździecki i kompleks basenów
zewnętrznych.

Sport, rozrywka, usługi
Do dyspozycji Gości jest CAŁOROCZNE LODOWISKO (pow. 700 m) oraz PARK WODNY TROPIKANA:
- basen sportowy (długość 25m; szerokość 12m; głębokość od 1,6 m do 2,5m),
- basen rekreacyjny z falą (długość 20m; szerokość 10m ; głębokość 1,6 m),
- basen z hydromasażem wodno-powietrznym, basen szkolny, brodzik dla dzieci,
- trzy tory zjeżdżalni o łącznej długości ok. 700 m,
- młynek wodny, basen rzeka z prądami,
- polecamy różnorodne wanny jacuzzi - borowinowe, magnezowo-wapniowe, ługowe, morskie, jodowo-bromowe,
- sauny: parowa i suche o nutach zapachowych - świerkowa, eukaliptusowa, ziół alpejskich, jaskinia solna, sauna śnieżno – lodowa,
- tężnie solankowe: tężnia solankowa nasyca powietrze jodem, bromem, wapniem i innymi mikroelementami,
- baseny zewnętrzne: sportowy (długość 25 m, szerokość 15 m, głębokość od 1,7 m do 2.6 m), basen rekreacyjny z biczami szkockimi i
hydromasażem, brodzik dla dzieci oraz taras słoneczny z leżakami.

Cennik 2018
Pobyt 7 noclegów, wyżywienie: śniadanie, obiad lub kolacja
Termin

Cena za osobę dorosłą

Cena za dziecko 7-14 lat
w pokoju rodziców

Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało

od 2102 zł

od 1051zł

1.03 - 30.06.2018

od 1608 zł

od 804 zł

1.07 - 31.08.2018

od 2164 zł

od 1082 zł

DZIECI DO 7 LAT NIEODPŁATNIE
Powyższa oferta dotyczy pokoi bez widoku na jezioro i baseny. Dopłata do widoku wynosi 5 %.
Dopłata do trzeciego posiłku 42 zł/os. dorosła, 21 zł/dziecko
Dzieci korzystają NIEODPŁATNIE z RESTAURACJI „SMAKOLANDIA” w cenie wykupionej oferty z trzema posiłkami. Dla
pozostałych dzieci cena Smakolandii: 30 zł/dziecko /dobę. Restauracja dla dzieci SMAKOLANDIA- w godz. 12.00-14.00 i 16.0018.00 *napoje *dania zimne i gorące w formie bufetu szwedzkiego *bufet deserowy
Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie śniadania, obiady lub kolacje, wstęp do Parku Wodnego Tropikana, zajęcia w Klubie dla
Dzieci, dyskoteka w Klubie Nocnym (piątek, sobota), Dancing w Restauracji Zielonej (piątek, sobota), wstęp na całoroczne
lodowisko (łyżwy 10 zł/1godz.)
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej płatna w recepcji
Doba hotelowa: 15:00 – 12:00
Biuro Podróży KAROL TRAVEL
Karol Krystjańczuk
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