
Pakiet Wielkanocny All
Inclusive

od 750 zł /osoba

Wielkanoc nad morzem
09-.14.04.2020 r.

Święta Wielkanocne 2020 to wyjątkowa okazja do wypoczynku, aby
choć na chwilę oderwać się od zgiełku oraz trosk dnia codziennego i

skupić się na bliskich sercu osobach.

Dlatego też, z myślą o Was Drodzy Goście powstał ten wyjątkowy
pakiet Wielkanocny. Świąteczna, ciepła atmosfera, pełen spokoju
nastrój, suto zastawiony stół wielkanocny oraz liczne atrakcje – to



wszystko czeka na Państwa w naszym obiekcie Okulski Grand
Rozewie

Pobierz Wielkanoc 2020

W RAMACH PAKIETU:

Przejażdżka wozami po lesie
Food all inclusive (pełne wyżywienie: śniadanie, w tym 2 uroczyste w niedzielę i
poniedziałek, bufet kawowo-herbaciany ze słodkościami w wybrane dni, obiad, kolacja
lub grill)
Biesiada przy ognisku z grzańcem regionalnym i pieczeniem kiełbasek
Kolacja grillowa - aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu (sobota)
Nieodpłatne korzystanie z atrakcji Hotelu - salka fitness, sauny, kijków do nordic
walking
Seans w solarium-8min/osoba, gra w bowling-30 min. na pokój
 

ATRAKCJE DLA DZIECI:

POZOSTAŁE ATRAKCJE HOTELU (dodatkow płatne):

Snack bar dla dzieci
Kącik zabaw dla dzieci
Zajączkowy upominek 
Warsztaty plastyczne (malowanie pisanek, konkursy)
Biblioteczka dla dzieci

Masaże relaksacyjne (wymagana wcześniejsza rezerwacja)
Zabiegi kosmetyczne (wymagana rezerwacja)

http://www.okulski.eu/grand-rozewie/file-list/download/85


Istnieje możliwość zorganizwania wycieczki pieszej do pracowni bursztynu lub Latarni w
Rozewiu (zapisy podczas dokonywania rezerwacji pobytu)

Cymbergaj, piłkarzyki, bilard, bowling

PROGRAM POBYTU WIELKANOCNEGO
09-14.04.2020 r.

W zależności od wybranego przez Państwa wariantu: pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu,
a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

09 kwietnia - czwartek
Od 15.00 przyjazd Gości 
18.00-19.00 kolacja

10 kwietnia - piątek
9.00-10.00 śniadanie
9.00-21.00 korzystanie z atrakcji obiektu
13.00-14.00 obiad
18.00-19.00 kolacja
19:00-20:00 wspólne dekorowanie jajek wielkanocnych

11 kwietnia - sobota
9.00-10.00 śniadanie w formie bufetu
9.00-21.00 korzystanie z atrakcji obiektu
o godz. 11:00 – wyjście do kościoła we Władysławowie (ze wspólną święconką)  na obrzęd święcenia
pokarmu – dla chętnych – transport we własnym zakresie
13.00-14.00 obiad
15.00-16.00 bufet kawowo herbaciany
17.00-18.00 konkurs plastyczny na najładniejszą pisankę
18.00-20.00 kolacja w chacie grillowej połączona z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, muzyka na
żywo, przejażdżka bryczkami po lesie

12 kwietnia - niedziela wielkanocna
8.00-10.00 uroczyste świąteczne śniadanie
9.00-21.00 korzystanie z atrakcji obiektu
12.00-13.00 bufet kawowo herbaciany ze słodkościami
13.00-14.00 uroczysty obiad
15.00-16.00 bufet kawowo herbaciany ze słodkościami



16.00-18.00 II Turniej w kręgle o Medal Okulski Grand - dla wszystkich
18.00-20.00 uroczysta kolacja przy muzyce na żywo

13 kwietnia - poniedziałek wielkanocny - śmingus dyngus
9.00-11.00 śniadanie w formie bufetu
9.00-21.00 korzystanie z atrakcji obiektu
11.00-12.00 bufet kawowo herbaciany ze słodkościami
13.00-14.00 obiad
18.00 -19.00 kolacja

14 kwietnia - wtorek
9.00-10.00 śniadanie w formie bufetu
11.00 zakończenie doby hotelowej

Informacje uzupełniające:

Część atrakcji uzależniona jest od warunków pogodowych.

Świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu i kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

Zajęcia dla dzieci przy grupie min. 10 osób –program dla dzieci powyżej 5 roku życia

Sala fitness(bieżnia, rowerek treningowe, orbitrek)

Na Państwa życzenie przygotujemy tradycyjną, postną kolację w Wielki Piątek

Istnieje możliwość pobytu ze zwierzętami za dodatkową opłatą 70zł/doba w wyznaczonych pokojach
przez recepcje

istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu

Chęć uczestniczenia z atrakcji dodatkowo płatnych należy zgłaszać w momencie dokonywania
rezerwacji –szczegółowy cennik u obsługi recepcji

W związku z dużym zainteresowaniem pobytami w terminach świątecznych, prosimy o wcześniejszą
rezerwację dodatkowego wyposażenia pokoju w udogodnienia dla dzieci.

Zajęcia odbywają się w dniach i porach, według programu atrakcji ustalonego przez hotel. Hotel
zastrzega sobie możliwość zmiany w programie zajęć. (Informujemy, że zajęcia odbywają się przy
uczestnictwie minimum 10 osób).

CENNIK POKOJE W HOTELU
Ceny w pln za cały pobyt w wybranym terminie z wyżywieniem za wszystkie osoby w danym

pokoju.



Wariant Wariant I Wariant I
- 10%**

Wariant II Wariant III Wariant IV

Długość pobytu 6 dni
(5 nocy)

6 dni z
rabatem

5 dni
(4 noce)

4 dni
(3 noce)

3 dni
(2 noce)

CLASSIC 2 osobowy dla 1
osoby

900 zł 810 zł 800 zł 700 zł 600 zł

CLASSIC 2 osobowy 1600 zł 1440 zł 1400 zł 1300 zł 1200 zł

CLASSIC+ 2 osobowy 1700 zł 1530 zł 1500 zł 1400 zł 1100 zł

CLASSIC+ 3 osobowy 2300 zł 2070 zł 2000 zł 1800 zł 1500 zł

LUX 2 osobowy 1800 zł 1620 zł 1600 zł 1500 zł 1200 zł

LUX 3 osobowy 2400 zł 2160 zł 2100 zł 1800 zł 1600 zł

Dodatkowa osoba w pokoju 600 zł 540 zł 400 zł 300 zł 200 zł

Dziecko 4-8 lat na dostawce 400 zł 360 zł 300 zł 200 zł 100 zł



Wariant Wariant I Wariant I
- 10%**

Wariant II Wariant III Wariant IV

Długość pobytu 6 dni
(5 nocy)

6 dni z
rabatem

5 dni
(4 noce)

4 dni
(3 noce)

3 dni
(2 noce)

Dziecko do lat 4 (wspólne
łóżko z rodzicami, bez
świadczeń***)

gratis gratis gratis gratis gratis

Wariant Wariant I Wariant I
- 10%**

Wariant II Wariant III Wariant IV

Długość pobytu 6 dni
(5 nocy)

6 dni z
rabatem

5 dni
(4 noce)

4 dni
(3 noce)

3 dni
(2 noce)

Apartament 2 pokojowy 3000 zł 2700 zł 2800 zł 2200 zł 2000 zł

Dodatkowa osoba w
apartamencie

600 zł 540 zł 500 zł 400 zł 300 zł

Dziecko do lat 4 (wspólne
łóżko z rodzicami, bez
świadczeń***)

gratis gratis gratis gratis gratis

Dziecko 4-8 lat na dostawce 400 zł 360 zł 300 zł 200 zł 100zł

Apartament 3 pokojowy (4
osoby)

3200 zł 2880 zł 2800 zł 2400 zł 2100 zł

Dodatkowa osoba w
apartamencie

600 zł 540 zł 500 zł 400 zł 200 zł

Dziecko 4-8 lat na dostawce 400 zł 360 zł 300 zł 200 zł 100 zł

Dziecko do lat 4 (wspólne
łóżko z rodzicami, bez
świadczeń***)

gratis gratis gratis gratis gratis



CENNIK POKOJE STANDARD (budynek boczny)
Ceny w pln za cały pobyt w wybranym terminie z wyżywieniem za wszystkie osoby w danym

pokoju.
 

Wariant Wariant I Wariant I
- 10%**

Wariant II Wariant III Wariant IV

Długość pobytu 6 dni
(5 nocy)

6 dni z
rabatem

5 dni
(4 noce)

4 dni
(3 noce)

3 dni
(2 noce)

STANDARD 2 osobowy dla
1 osoby

750 zł 675 zł 600 zł 500 zł 400 zł

STANDARD 2 osobowy 1200 zł 1080 zł 1000 zł 900 zł 700 zł

Dodatkowa osoba w pokoju 400 zł 320 zł 300 zł 2000 zł 150 zł

Dziecko 4-8 lat na dostawce 300 zł 270 zł 200 zł 150 zł 100 zł



Wariant Wariant I Wariant I
- 10%**

Wariant II Wariant III Wariant IV

Długość pobytu 6 dni
(5 nocy)

6 dni z
rabatem

5 dni
(4 noce)

4 dni
(3 noce)

3 dni
(2 noce)

Dziecko do lat 4 (wspólne
łóżko z rodzicami, bez
świadczeń***)

gratis gratis gratis gratis gratis

Świadczenia rozpoczynają się kolacją lub kolacją w formie grilla w dniu przyjazdu i kończą
śniadaniem w dniu wyjazdu.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu w cenie od
100zł*osobodzień w pokoju typu Classic ze śniadaniem (cena obowiązuje poza terminem
świątecznym).
Istnieje możliwość dokupienia obiadu świątecznego 60zł/osoba (w cenie obiad oraz bufet słodkości)
Istnieje możliwość dokupienia wyżywienia dla dziecka do lat 2 w cenie 50zł/dzień (pełne wyżywienie
+ korzystanie z animacji pod opieką osoby dorosłej).
Istnieje możliwość rezerwacji samej Biesiady – szczegóły w Recepcji.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu
wyjazdu.
Ceny brutto (zawierają podatek VAT), do kosztów pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną w
wysokości 2,00 zł/os/doba.
**Przy dokonaniu rezerwacji do 15.02.2020. i wpłacie 30% wartości zamówienia.
***Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatne pobyty musi zostać potwierdzony
dokumentem zawierającym datę urodzenia dziecka.
****Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy ani rekompensaty za niewykorzystane usługi będące
składowymi pakietu.
W celu uzyskania wszystkich świadczeń, przy rezerwacji prosimy o zgłaszanie liczby i wieku dzieci.


