
4 dni tylko za 670 zł/osoby

23.12 (Sobota)
od 16:00 – Przyjazd gości
19:00 - 21:00 Kolacja na szwedzkim stole

24.12 (Niedziela) Wigilia Bożego Narodzenia
8:00 - 9:30 Śniadanie na szwedzkim stole
10:00 -12:00 Wspólne strojenie choinki 
13:00 - 14:00 Obiad w restauracji
14:00 - 17:00 Bilard,  piłkarzyki, nordic walking, sauna(20 min./os), 
kino familijne w sali kominkowej
18:00 Uroczysta kolacja wigilijna
19:30 Wspólne kolędowanie19:30 Wspólne kolędowanie
20:30 Wizyta św. Mikołaja i Śnieżynki, rozdawanie prezentów 
24:00 Pasterka w miejscowym  kościele

23-26 grudnia 2017r.

Dzieci w pokoju rodziców w wieku 0-4 gratis (bez dodatkowego łóżka oraz świadczeń)
Dzieci , 5-12 rabat 30% 

Opłata jednorazowa za pupila - 30 zł
Dopłata do pokoju 1 os. 150 zł/cały pobyt



Informacje i rezerwacje: 
Hotel Kozioł: recepcja@hotelkoziol.com
Tel. 86 278 23 17, 505 134 312

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku 200zł/os na nr konta:
PTUH TAKADA S.C., KOZIOŁ 2, 18-500 KOLNO, 
72 1020 1332 0000 1202 0033 7816.

ATRAKCYJNE RABATY:ATRAKCYJNE RABATY:
5% Rabatu dla Gości , którzy wpłacą zadatek w kwocie 200 zł 
do dnia 10.11.2017r.

Oferta będzie realizowana przy grupie min.25 os. 

25.12 (Poniedziałek)   I dzień Świąt Bożego Narodzenia 
8:00 - 10:00 Świąteczne śniadanie
10:30 - 13:30 Narty biegowe, nordic walking, łyżwy, spacer po lesie, 
kino familijne w sali kominkowej – wedle upodobań i pogody, 
14:00 -15:00 Obiad świąteczny z pysznymi ciastami
15: 30 Rodzinny kulig z pochodniami połączony z ogniskiem, pieczeniem 
kiełbasek i poczęstunkiem regionalną nalewką rozgrzewającą. 
Dla dzieci herbatka z sokiem Dla dzieci herbatka z sokiem 
19: 00 Kolacja świąteczna 
20: 30 kalambury w Sali kominkowej

26.12 (Wtorek)  II dzień Świąt Bożego Narodzenia 
8:30 - 10:00 Śniadanie na stole szwedzkim
10:30 -13:00 Zabawy na śniegu – Rodzinne bitwy na kule śnieżne lub 
zawody w lepieniu bałwana, kino familijne, tenis stołowy, bilard, 
nordic walking
13:30-14:30 Obiad świąteczny z kawą i kulinarną niespodzianką
od 15:00 – Pożegnanie i wyjazd gości 


