
Cudowne, pachnące wiosną i morską bryzą Święta Wielkiej 
Nocy, w swobodnej, rodzinnej atmosferze, z tymi, których ko-
chasz. Swoboda, spokój,  aromaty morza, lasu i świątecznych 
wypieków.

Czekają na Ciebie komfortowo wyposażone, przestronne  
apartamenty położone z dala od zgiełku, na skraju Wolińskiego 
Parku Narodowego, zaledwie 100 m od pięknej, czystej plaży.

Zadbamy o świąteczne atrakcje, bogactwo kulinariów i  szerokie 
możliwości relaksu. 

Wielkanocny
odpoczynek!
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W RAMACH OFERTY:

• słodka niespodzianka na powitanie w pokoju

• 3 noclegi w przestronnym  apartamencie z balkonem, aneksem kuchennym i wygodną jadal-

nią

• 3 śniadania w formie bufetu (w tym świąteczne śniadania w Wielką Niedzielę i Poniedziałek 

wielkanocny)

• 3 obiadokolacje w formie bufetu (w tym świąteczne obiadokolacje w Wielką Sobotę i 

Niedzielę)

• SPA & Wellness nielimitowany dostęp do: sauny suchej i parowej, basenu z przeciwprądami, 

jacuzzi

• rekreacja dla każdego: sala fitness, bilard, nordic walking, tenis stołowy 

•  bezprzewodowy Internet

• atrakcyjny program animacyjny dla najmłodszych w Wielką Sobotę i Wielkanocną Niedzielę

• kolorowy pokój zabaw dla dzieci i plac zabaw w hotelowym ogrodzie

• gry planszowe, karciane oraz biblioteczka dla książkowych moli

DODATKOWE USŁUGI ODPŁATNE:
• monitorowany parking podziemny dla samochodów osobowych 

• wypożyczalnię rowerów

• zabiegi pielęgnujące i relaksuje w hotelowych gabinetach SPA

Ważne:
W związku z trwającym stanem pandemii dostępność poszczególnych usług może podlegać ogranicze-
niom wynikającym z aktualnych przepisów prawa i decyzji obiektu. W trosce o najwyższy standard usług , 
na bieżąco wdrażamy procedury sanitarne, jednak nabywając niniejszą ofertę, akceptujesz brak możliwoś-
ci korzystania z wybranych udogodnień w związku z COVID-19.

*Ostateczna cena pobytu jest zmienna i zależy od wybranego terminu.

Oferta ważna w terminie  1.04.2021 - 05.04.2021

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją
+48 91 350 86 00; +48 724-022-909;

reception@goldentulipmiedzyzdroje.com

Zarezerwuj jak najszybciej i uzyskaj nawet 15% rabatu!

JUŻ OD

812 PLN
za osobę za 3 doby
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