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3 noclegi w pokoju 2 osobowym, 
3 śniadania w restauracji – bufet szwedzki,
3 dwudaniowe  obiady z deserem i kawą,
2 kolacje w restauracji – bufet szwedzki,
Degustacja win,
Ognisko z pieczonymi kiełbaskami,
Sauna 20 min./os/cały pobyt,Sauna 20 min./os/cały pobyt,
Zabawa sylwestrowa z DJ,
Loteria z nagrodami, 
Pokaz sztucznych ogni,
Lampiony szczęścia,
Jazda konna,
Drink bar w noc sylwestrową w godz. 21.00-01.00.

W CENIE PAKIETU:

Nordic walking,
Narty biegowe,
Lepienie bałwana.

DLA LUBIĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK:

Serdecznie zapraszamy na wspaniałą  zabawę w otoczeniu pięknej przyrody, 
w  przyjaznej atmosferze, z mnóstwem  atrakcji i niespodzianek!

Cena pakietu: 690 zł/os.
Termin: 29.12.2017 - 01.01.2018
Pobyt zaczynamy kolacją w dniu 29.12.2017, a kończymy obiadem w dniu 1.01.2018

Sylwester 2017/2018 
w Hotelu Kozioł
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Kino familijne w sali kominkowej,
Mini bal sylwestrowy w godz. 19.30-24.00  
za dodatkową opłatą 100 zł/dziecko. 
(Mini bal odbędzie się przy minimum 8 dzieciach.)

DLA DZIECI:

5% dla gości indywidualnych, którzy wpłacą zadatek 200 zł do 30.10.2017r.
10% dla grup powyżej 10 osób pełnopłatnych, 
które wpłacą zadatek 200 zł od osoby do dnia 20.10.2017r.
Dzieci do lat 4 - gratis,
(Dzieci śpią w pokojach z rodzicami, bez dodatkowego łóżka i dodatkowych świadczeń)
Dzieci 5- 12 lat - 410 zł,
Dopłata do pokoju 1os. - 150 zł (za cały pobyt),Dopłata do pokoju 1os. - 150 zł (za cały pobyt),
Jednorazowa opłata za pupila 60 zł/pobyt,
Dla gości zainteresowanych wcześniejszym przyjazdem
lub przedłużającym pobyt proponujemy atrakcyjną cenę 
noclegu ze śniadaniem - tylko 140 zł/pokój 2 os.

ATRAKCYJNE RABATY:

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 200.00 zł /os. 
w terminie 3 dni od daty rezerwacji.
Wpłat prosimy dokonywać na nasz adres i nr.konta
PTUH TAKADA S.C. Kozioł 2, 18-500 Kolno
72 1020 1332 0000 1202 0033 7816

Więcej informacji:
Hotel Kozioł Hotel Kozioł 
telefon: 86 278 23 17 , 505 134 312 
e-mail:  recepcja@hotelkoziol.com

 

INFORMACJE I REZERWACJA:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


