Pakiety
”Wizyta w Olendrze”

– pakiet obejmujący 1 lub 2 doby
Pokój dwuosobowy (dla 2 os.)

384 zł

Pokój dwuosobowy (dla 1 os.)

312 zł

Pokój LUX (dla 2 os.)

494 zł

Pokój LUX (dla 1 os.)

398 zł

1 dziecko 0-3 lat (bez dostawki)

0 zł

1 dziecko 3-6 lat (bez dostawki)

75 zł

Każde nast. dziecko 0-6 lat (dostawka)

125 zł

Dziecko 6-12 lat (dostawka)

165 zł

Dostawka – dorośli i dzieci pow. 12 lat

180 zł

”WAKACJE W OLENDRZE”

– pakiet obejmujący 3 doby lub więcej
Pokój dwuosobowy (dla 2 os.)

357 zł

Pokój dwuosobowy (dla 1 os.)

287 zł

Pokój LUX (dla 2 os.)

456 zł

Pokój LUX (dla 1 os.)

364 zł

1 dziecko 0-3 lat (bez dostawki)

0 zł

1 dziecko 3-6 lat (bez dostawki)

75 zł

Każde nast. dziecko 0-6 lat (dostawka)

125 zł

Dziecko 6-12 lat (dostawka)

165 zł

Dostawka – dorośli i dzieci pow. 12 lat

180 zł

www.olender.info

W cenie każdego pakietu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noclegi w standardzie ***
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
Obiadokolacja (we środy formie grilla*)
Nieograniczony wstęp do aquaparku (baseny i sauny)
Nieograniczony wstęp do siłowni wewnętrznej i zewnętrznej
Ręczniki na basen
Leżaki w strefie ciszy
Parking
Bezprzewodowe WiFi
Zewnętrzny plac zabaw dla dzieci
Pokój zabaw z basenem z kulkami,
tenis stołowy, pająk, piłkarzyki
• Dostęp do bulodromu (obowiązują wcześniejsze zapisy)
• Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego
(korty tenisowe, koszykówka, siatkówka i in.)

• Wypożyczenie kijków do Nordic Walking

Rabaty i bonusy:
• Możliwość zorganizowania nocy saunowej – 80 zł/os.
(dla grupy min. 10 osób)

•
•
•
•

Możliwość zorganizowania ogniska w cenie 70 zł/os. (jw.)
Wypożyczenie rowerów  – 5 zł/os./3h
Wynajęcie toru do gry w kręgle w cenie 30 zł/h
10% rabatu do Spa&Wellness Olender (na zabiegi powyżej 100 zł)

* warunkiem jest grupa minimum 20 osób oraz sprzyjające warunki atmosferyczne

Centrum Sportu i Rekreacji Olender
ul. Toruńska 34/40, 87-165 Cierpice
tel. 56 622 06 06 | kom. 519 647 349

www.olender.info /olender.nieszawka

