POBYT GRUPOWY ZORGANIZOWANY
OFERTA DLA BIUR TURYSTYCZNYCH
Zachęcamy do współpracy wszystkich organizatorów turystyki przyjazdowej, biura turystyczne, agencje turystyczne, które poszukują
sprawdzonego partnera oraz dobrej bazy wypoczynkowej dla Swoich Klientów. Możemy poszczycić się wieloletnim doświadczeniem
oraz zawsze bardzo dobrą opinią naszych Klientów. Doskonale wiemy, jak wiele elementów składa się na ich zadowolenie
i zapewniamy że mamy je pod ścisłą kontrolą.
Dlatego obecnie oferujemy nie tylko komfortowe pokoje z nowoczesnym wyposażenie, pełną obsługę gastronomiczną, ale przede
wszystkim gamę dodatkowych usług hotelowych wraz z wycieczkami fakultatywnymi oraz ofertą Olive Spa &Wellness.
Warianty pobytu
Rodzaj wariantu
Nocleg + śniadanie BB
Nocleg + śniadanie + obiadokolacja HB
Nocleg z pełnym wyżywieniem FB
Pobyt opiekunów grupy

Dla grupy do 25 osób
80 zł / 20 euro*
105 zł / 27 euro*
135 zł / 34 euro*
1 osoba gratis

Dla grupy powyżej 25 osób
70 zł /18 euro*
95 zł / 24 euro*
125 zł / 32 euro*
2 osoby gratis

Dla grupy powyżej 60 osób
65 zł /17 euro*
90 zł/ 23 euro*
120 zł / 30 euro*
2 osoby gratis

*istnieje możliwość negocjacji cen

TURNUSY WYPOCZYNKOWE
210 zł / 53 euro

420 zł / 105 euro

630 zł / 158 euro

3 DNI / 2 NOCLEGI

5 DNI / 4 NOCLEGI

7 DNI /6 NOCLEGÓW

2 noclegi w pokoju 1-2 osobowym
Śniadania w formie bufetu
szwedzkiego
Obiadokolacje
Bilard
Sauna 30 min dla każdej z osób
Parking strzeżony
do 25 osób - cena: 210 zł/os
powyżej 25 osób – cena: 190 zł/os
powyżej 60 osób – cena: 180 zł/os

DODATKOWE OPCJE

4 noclegi w pokoju 1-2 osobowym
Śniadania w formie bufetu
szwedzkiego
Obiadokolacje
Bilard
Sauna 30 min dla każdej z osób
Parking strzeżony
do 25 osób - cena: 420 zł/os
powyżej 25 osób – cena: 380 zł/os
powyżej 60 osób – cena: 360 zł/os
DODATKOWE OPCJE

6 noclegów w pokoju 1-2 osobowym
Śniadania w formie bufetu
szwedzkiego
Obiadokolacje
Bilard
Sauna 30 min dla każdej z osób
Parking strzeżony
do 25 osób - cena: 630 zł/os
powyżej 25 osób – cena: 570 zł/os
powyżej 60 osób – cena: 540 zł/os
DODATKOWE OPCJE

Pakiet dla ciała
99 zł/os

Pakiet dla ducha
99 zł/os

Pakiet dla ciała
150 zł/os

Pakiet dla ducha
220 zł/os

Pakiet dla ciała
250 zł/os

Pakiet dla ducha
300 zł/os

Kąpiel stymulująca 20 min
Masaż twarzy /stóp 20 min
Masaż klasyczny 20 min

Wycieczka „Osobliwości
Pojezierza Drawskiego”
z przewodnikiem
( szczegóły str.3)

2xKąpiel stymulująca 20 min
2xMasaż twarzy /stóp 20 min
2xMasaż klasyczny 20 min

Wycieczka do Kołobrzegu z
przewodnikiem (szczegóły str.3)
oraz Integrowanie poprzez
grillowanie i śpiewanie
(szczegóły str.3)

1xMasaż gorącymi kamieniami
1xMasaż klasyczny
1xMasaż twarzy lub stóp
1xKąpiel perełkowa
1xKąpiel z hydromasażem

Wycieczka do Kołobrzegu z
przewodnikiem (szczegóły str.3)
oraz
Grillowanie przez integrowanie
i śpiewanie
(szczegóły str.3)
Wycieczka „Osobliwości
Pojezierza Drawskiego”
z przewodnikiem
( szczegóły str.3)

USŁUGI DODATKOWE/ATRAKCJE
Doskonałe położenie Hotelu w samym sercu Pojezierza Drawskiego nastraja uczestników do korzystania z wielu innych usług, jakie
polecamy w trakcie pobytu wypoczynkowego. Serdecznie zapraszamy do korzystania z zabiegów w Olive Spa&Wellness oraz z
dodatkowych wycieczek fakultatywnych i zabaw integracyjnych.
Masaże klasyczne
Masaże rozluźniające
Masaże relaksacyjne
Masaże gorącymi kamieniami
Masaże wibracyjne
Masaże odchudzające
Kąpiele z hydromasażem
Kąpiele z aromaterapią
Sauna klasyczna/infrared
Lampa solux

Integrowanie poprzez grillowanie
Karkówka z grilla, szaszłyk drobiowo-warzywny, kiełbasa/ kaszanka, pyszny smalczyk
z ogóreczkiem, dwie sałatki do mięs, pieczywo, kawa, herbata , dodatki

Integrowanie poprzez grillowanie i śpiewanie
Karkówka z grilla, szaszłyk drobiowo-warzywny, kiełbasa/ kaszanka, pyszny smalczyk
z ogóreczkiem, dwie sałatki do mięs, pieczywo, kawa, herbata , dodatki + DJ

Karaoke + zabawa taneczna
Zabawy integracyjne
Painball dla grupy min 25 osób wraz z wynajęciem ubrań, sprzętu oraz kulek,
stanowiska łucznicze, mini strzelnica, wspinaczka, zabawy integracyjne
Ognisko z poczęstunkiem

Spływ kajakowy rzeką Drawą 4 h
Wynajęcie kajaków, prowiant, przewodnik, transport
Grupa min 6 osób

55 zł/os
55 zł/os + 600 zł DJ
(opłata jednorazowa- 5h)

600 zł (5h)
70 zł/os
80 zł/os

Wycieczka do Bornego Sulinowa
safari w poszukiwaniu bunkrów
i ukrytych korytarzy
Polecamy doroczny Międzynarodowy Zjazd Pojazdów Militarnych
(koniec sierpnia 2012)

Osobliwości Pojezierza Drawskiego
Zwiedzanie zamku Drahim z przewodnikiem pobyt w osadzie „SŁAWOGRÓD” wraz z
programem, zwiedzanie Muzeum PGR w Bolegorzynie, wycieczka piesza na Spyczyną
Górę.

100 zł/os
100 zł/os

Wycieczka do Kołobrzegu
rejs statkiem, zwiedzanie portu wraz z latarnią morską, pobyt w „Wiosce Indiańskiej”
przejażdżka konno, bryczką, pokaz tresury koni, strzelanie z łuku, tańce indiańskie,
kowbojska karuzela, indiańskie narty.
Zwiedzanie parku archeologicznego w Grzybowie

150 zł/os

*Wycieczki ustalane indywidualnie z grupami z działem sprzedaży T 664 352 041; sprzedaz@hotelpolanin.pl
Hotel Polanin, ul. Wojska Polskiego 50, 78-320 Połczyn-Zdrój ; tel.94 36 62 158, T: 664 352 041, www.hotelpolanin.pl;

